Túlfizetés átvezetése, visszaigénylése
Vonatkozó főbb jogszabályok:
•
1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)
•
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
•
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
•
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
•
35/2008. (XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
•
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
•
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól

Hatáskör címzettje: önkormányzat jegyzője
Ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal
Újfehértó, Szent István út 10.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő:
8 – 13-ig
Kedd:
8 – 12-ig
Szerda
8 – 17-ig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8 – 12-ig

Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összeget fizet be,
vagy visszamenőlegesen jóváírásra került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése
keletkezik az adott adószámlán.

Jogszabály alapján, ha az adózónak adótartozása nem áll fenn, és bevallási kötelezettségeinek
eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy – saját – önkormányzati
számlájára történő átvezetéséről (pl. más adónemben később esedékes kötelezettségére).

Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tarozás erejéig kerül
elszámolásra és átutalásra az adott számlára. az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 32. §-a értelmében ha az adóhatóság az adóst
terhelő tartozás és eljárási költség mellett túlfizetést is nyilvántart, végrehajtási
cselekményként az átvezethető túlfizetés összegét az általa nyilvántartott tartozásokra
elszámolhatja, és ezzel egyidejűleg az adóst értesíti. A túlfizetés elszámolásával a tartozás a
jóváírás napján a jóváírás összegével megfizetettnek minősül.

Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra
rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kérheti az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének
feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál nem áll fenn
köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás.
Gazdálkodó szervezetek részére csak a cégnyilvántartásban bejelentett bankszámlájukra
teljesíthető a kiutalás.

A túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a
naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az annak
igényléséhez való jog megnyílt.

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 önkormányzati adóhatóság az adónemben túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő
adót nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes - az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott
- adóra, egyéb közteherre számolja el.

Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban a megfizetett adóelőleg
és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az
adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az
időponttól igényelheti vissza.

Az eljárás illetékmentes. Az általános ügyintézési határidő 30 nap.

