
Túlfizetések visszautalása iránti kérelem, illetve másik adónemre történő 

átvezetés iránti kérelem 

Ügyleírás: 

Ha egy adott adónem tekintetében az adózónak a fizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll 

az adószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban: túlfizetés), 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. 

Amennyiben egy adott adónem tekintetében az adózónak túlfizetése áll fenn, adótartozása 

nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg 

visszatérítéséről, amelyről az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kérelmet szükséges 

benyújtania. 

Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére 

számolja el. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, 

hogy más adóhatóságnál (NAV) nem áll fenn köztartozása. Köztartozás esetén az adózó részére 

nem teljesíthető a visszatérítés. 

Illetékesség: 

Ügyintézésre illetékes a helyi adóhatóság, Földes Nagyközség Jegyzője. 

 

Szükséges okiratok: 

Kérelem benyújtása papíralapon vagy elektronikusan benyújtható. 

 Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az adó-visszaigénylésre, illetve az átvezetésre 

vonatkozó kérelmet joghatás kiváltására alkalmas módon, az önkormányzati adóhatóság által 

rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével nyújthatják be. Az 

elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek papír alapon is benyújthatják a kérelmet. 

Ügyintézés helye, ügyintéző, ügyintézés elérhetősége és rendje: 

Földesi Polgármesteri Hivatal 

4177 Földes Karácsony Sándor tér 5. 3-as számú iroda 

Nagy Edina-adóügyi előadó 

E-mail: nagy.edina@foldes.hu 

Tel.szám: 0654/531-000 

 

Ügyfélfogadási rend: 

Hétfő: 08.00-12.00,  13.00-16.30 

Kedd-Szerda: 08.00-12.00 

Csütörtök: nincs 

Péntek: 08.00-10.00 

 

Ügyintézési határideje és díja: 

Az adó-visszatérítést az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az 

esedékességtől számított 30 napon belül kell kiutalni. 



Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon 

kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás 

tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő 

idő. 

Az alkalmazott jogszabályok: 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények: 

Kérelem túlfizetés átvezetéséhez (Elérhető a letölthető nyomtatványok között) 

Kérelem túlfizetés visszautalásához (Elérhető a letölthető nyomtatványok között) vagy 

elérhetők az önkormányzati elektronikus ügyintézés helyszínén, az E-Önkormányzati portálon  

az alábbi linken: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 
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