
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal 
ADÓÜGYI OSZTÁLY 

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 
Telefon: (96) 577-800 

 
 

Kérelem / Nyilatkozat 
túlfizetés átvezetéséről, illetőleg visszaigényléséről 

 
 
Az adózó neve:    …………………………………………………………………………………….. 
Az adózó lakóhelye / székhelye:  …………………………………………………………………………………….. 
Az adózó adóazonosító jele / adószáma: ……………………………………………………………………………………. 
 
A túlfizetés összege:   ……………………………………………… Ft 
 
A túlfizetést tartalmazó számla neve: 

- építményadó      -     késedelmi pótlék 
- helyi iparűzési adó     -     bírság  
- gépjárműadó      -     egyéb bevételek 
- idegenforgalmi adó     -     idegen bevételek 
- telekadó      -     illeték 
- luxusadó      -     talajterhelési díj 

(A megfelelő számlát kérjük aláhúzással jelölni.) 
 
Kérem, nyilatkozzon, hogy a jelen nyilatkozat megtétele időpontjában van-e más adóhatóságnál 
(állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) esedékessé vált tartozása. 
(Kérem, a megfelelőt szíveskedjék jelölni.) 
 

1.) NINCS TARTOZÁSOM 
 
Tekintve, hogy nincs esedékessé vált tartozásom, ezért a TELJES ÖSSZEGET vagy a TÚLFIZETÉS 
ÖSSZEGÉBŐL ………………………………….. Ft-ot a 
………………………………………………………………………………………………………………….. számú BANKSZÁMLÁMRA, 
vagy 
…………………………………………………………………………………………………………………… szám alatti CÍMEMRE 
VISSZAUTALNI szíveskedjenek. 
 

2.) Mosonmagyaróvári önkormányzati adóhatóság más adófolyószámláján VAN TARTOZÁSOM 
 
Tekintve, hogy a mosonmagyaróvári önkormányzati adóhatóságnál ………………………………………………. 
adószámlán lejárt esedékességű tartozásom van, ezért a TELJES ÖSSZEGET vagy a TÚLFIZETÉS 
ÖSSZEGÉBŐL ………………......................................... Ft-ot ÁTUTALNI szíveskedjenek. 
A túlfizetésemből a tartozásomra való átvezetés után a FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS ÖSSZEGÉT 
VISSZAUTALNI szíveskedjenek 
………………………………………………………………………………………………………………….. számú BANKSZÁMLÁMRA, 
vagy 
…………………………………………………………………………………………………………………… szám alatti CÍMEMRE. 
 
 
 



 

3.) Más adóhatóságnál VAN KÖZTARTOZÁSOM 
 
Kijelentem, hogy a mai napon más adóhatóságnál (NAV, vámhatóság, illetékhivatal, más 
önkormányzati adóhatóság) az alábbi lejárt esedékességű köztartozásaim állnak fenn: 
 

A tartozást nyilvántartó szervezet 

megnevezése pénzforgalmi jelzőszáma tartozás összege 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

 
Kérem a túlfizetés összegét a ……. sor(ok)ban megjelölt számlára átutalni. 
A túlfizetésemből a tartozásomra való átutalás után a FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS ÖSSZEGÉT 
VISSZAUTALNI szíveskedjenek 
………………………………………………………………………………………………………………….. számú BANKSZÁMLÁMRA, 
vagy 
…………………………………………………………………………………………………………………… szám alatti CÍMEMRE. 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
Mosonmagyaróvár, ……………………………………………… 
 

   ………………………………………………………………. 
 az adózó vagy a törvényes képviselő aláírása 

(cégszerű aláírás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhívom a figyelmét, amennyiben a nyilatkozat valótlan adatokat tartalmaz, az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény 220. § (1)-(2) bekezdései alapján a magánszemély 200 ezer Ft-ig, más adózó 500 
ezer Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 
A hiányosan kitöltött vagy aláírás nélkül benyújtott nyilatkozatot az adóhatóság nem tudja elfogadni. 
A nyilatkozat benyújtására elektronikus úton (e-mailben) nincs lehetőség. 
 


