Adóhatóság tölti ki!
Érkezett:
........................................
Átvevő:
........................................

ÁTVEZETÉSI KÉRELEM
Név: .............................................................................................................................................
Lakóhely /vállalkozás esetében székhely: ...................................................................................
Adóazonosító/vállalkozás esetében adószám: ..............................................................................
Kérem, hogy a 11741017-15451914-……………… számú …………….. számlámon lévő
……..…...-Ft, azaz(betűvel) …………………………….. befizetésemb l/túlfizetésemb l*
…….…...-Ft-ot a 11741017-15451914-03540000 számú iparűzési adó,
…….…...-Ft-ot a 11741017-15451914-02820000 számú magánszemélyek kommunális adója,
…….…...-Ft-ot a 11741017-15451914-08970000 számú gépjárműadó,
…….…...-Ft-ot a 11741017-15451914-03610000 számú bírság,
…….…...-Ft-ot a 11741017-15451914-03780000 számú késedelmi pótlék,
…….…...-Ft-ot a 11741017-15451914-08800000 számú egyéb bevételek,
…….…...-Ft-ot a 11741017-15451914-04400000 számú idegen bevételek,
…….…...-Ft-ot a 11741017-15451914-03920000 számú talajterhelési díj számlámra,
………....-Ft-ot a ………………………………………. …………számú bankszámlámra,
………....-Ft-ot …………………………………………………….szám alatti lakcímemre,
……..…..-Ft-ot …………………………………………(név) ………………………………...
(adóazonosító száma)…………………….………………………………….szám alatti lakos
11741017-15451914-……………………számú ……………………..adó számlájára
átutalni/átvezetni/visszautalni * szíveskedjenek.
Szügy, 20…….év ……………. hó ……. nap

.................................................
adózó aláírása

Amennyiben a visszajáró összeg, vagy összeg egy részének kiutalását kéri, a hátoldalon
lév nyilatkozat kitöltése KÖTELEZ !
* A megfelelő rész aláhúzandó!



Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál,
vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs tartozásom. (Ha nincs tartozása, azt a
négyzetben X-szel jelölje.)
Amennyiben tartozása van, az alábbi nyilatkozatot ki kell tölteni!
NYILATKOZAT FENNÁLLÓ TARTOZÁSRÓL

Adózó neve:..................................................................................................................................
Adószáma, adóazonosító jele: ......................................................................................................
A nyilatkozat időpontjában a következő lejárt esedékességű köztartozásaim állnak fenn:
A tartozást nyilvántartó szervezet
megnevezése

Számlavezető pénzintézet
neve

Tartozás összege

Bankszámla pénzforgalmi
jelzőszáma

(Ft)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
…………………………………..
adózó aláírása
A nyilatkozat kitöltése abban az esetben kötelező, ha az adózó a részére visszajáró összeg, vagy az összeg egy
részének kiutalását kezdeményezi. Az adóhatóság az általa felülvizsgált adó-visszaigénylést az általa
nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, az adózó nyilatkozatában vagy a vámhatóság,
illetőleg más adóhatóság megkeresésében közölt tartozás összegéig visszatartja, és ezzel a tartozás
megfizetettnek minősül.
A valótlan tartalmú nyilatkozat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §. (1) bekezdés j). pontja
alapján magánszemély adózó esetében 200 ezer forintig, más adózó esetében 500 ezer forintig terjedő mulasztási
bírsággal sújtható.

