ADÓTÚLFIZETÉS VISSZAIGÉNYLÉSE
Jogszabályi háttér
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban:Art.),
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban:Eüsztv.).
Amikor az adózó fizetési kötelezettségét meghaladó összegű adót fizetett be, akkor
adószámláján túlfizetés keletkezik.
Az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó, a tartozás megfizetésére kötelezett
személy által megjelölt adónemre, fizetési kötelezettségre, tételes elszámolású fizetési
kötelezettség esetében a konkrét fizetési kötelezettségre számolja el.
Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a
fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a
később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el.
Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa
nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.
Az Art. 15. § (2) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó, az egyéni ügyvéd, a szabadalmi
ügyvivő, a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező
természetes személy tevékenysége szüneteltetésének, illetve a közjegyző közjegyzői
szolgálata szünetelésének időtartamára vonatkozóan - ha törvény vagy törvény felhatalmazása
alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik - ilyen minőségében adó-visszaigénylést,
adóvisszatérítést, költségvetési támogatásigénylést a szünetelés megszűnését követően sem
kérhet, illetve a szünetelés időtartama alatt a túlfizetés visszatérítését nem kérheti. Egyéni
vállalkozó esetén a szünetelés időtartama alatt az egyéni vállalkozók nyilvántartása szerinti
szünetelés kezdő- és záróidőpontja közötti időszakot kell érteni.
Az adó-visszaigénylés, vagy az átvezetés kérelmezését az önkormányzati adóhatóságnál az
erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó.
A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más
adóhatóságnál (pl. NAV) nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó
részére nem teljesíthető a kiutalás.
A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére.
Gazdálkodó szervezetek részére csak a bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás.
A kérelmet benyújthatja az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Az ügy kérelemre indul.
A kérelem benyújtható elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve
személyesen az ügyfélszolgálaton.
A gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is) az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése
szerint elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.
Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv.
alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
A túlfizetéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.
Ügyintézési határidő:
Az adózót megillető költségvetési támogatás kiutalásának esedékességéről törvény
rendelkezik.
A túlfizetést a kérelem beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított
harminc napon belül kell kiutalni.
A túlfizetés kiutalásáról – annak teljesítése esetén - döntés, határozat, végzés nem készül.
Amennyiben az adózó a kérelemben nyilatkozik arról, hogy más adóhatóságnál a nyilatkozat
időpontjában van esedékessé vált tartozása, s annak összegét is közli, akkor az önkormányzati
adóhatóság az adózót megillető túlfizetést a tartozás összegéig visszatartja és ezzel ennek
erejéig a tartozás megfizetettnek minősül.
Az adózó nyilatkozatában feltüntetett tartozásra gyakorolt visszatartás esetében az adóhatóság
a végzés meghozatalát mellőzi, a visszatartás tényéről az adózót írásban értesíti.
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