
   

AZ ADÓKÖTELES ADATAI 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
NYILATKOZAT 

AZ ADÓKÖTELES  PÉNZFORGALMISZÁMLÁJÁNAK MEGJELÖLÉSÉRŐLA 

TÚLFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VISSZAFIZETÉSÉHEZ 
 

- A nyilatkozatot a pénzforgalmi számla megjelöléséről a túlfizetett személyi jövedelemadó 
visszafizetéséhez csak azok az adókötelesek nyújtják be, akik NEM kérik, hogy a 
visszafizetést a Szlovén Banknál nyitott utolsó, érvényben levő  pénzforgalmi számlára 
teljesítsék. 

 
- A nyilatkozatot a pénzforgalmi számla megjelöléséről a túlfizetett személyi jövedelemadó 

visszafizetéséhez csak azok az adókötelesek nyújtják be, akik nem rendelkeznek 
pénzforgalmi számlával a Szlovén  Köztársaságban vagy a Szlovén Köztársaságon kívüli 
banknál van nyitva pénzforgalni számlája, amelyet a FURS-nál bejelentett (IBAN). 
 

 
Azon adókötelesek részére, akik a nyilatkozatot a pénzforgalmi számla megjelöléséről nem 
nyújtják be, a túlfizetett személyi jövedelemadó visszafizetése azonos módon történik mint eddig, 
az adókötelesnek a Szlovén Banknál legutolján megnyitott pénzforgalmi számlájára, amellyel a 
Szlovén Köztársaság Pénzügyi igazgatósága rendelkezik a hivatalos nyilvántartásban. 

 

A túlfizetett személyi jövedelemadó visszafizeté sét az alábbi pénzforgalmi számlára kérem:* 

 

                            
 

Megnyitva a:   ____________________________________________________________ -nál. 
                                                             (A bank / Takarékpénztár neve) 

 
A Nyilatkozat a visszavonásáig érvényes. 

 
 
Kelt: _________________, -ban/-ben, __________________ -án/-én 

 
         ________________________ 
              (az adóköteles aláírása) 
 
 

 
 
*FIGYELMEZTETÉS: 
 
Az adóköteles a Nyilatkozatban a pénzforgalni számlamegjelöléséről a túlfizetett személyi 
jövedelemadóvisszafizetésére (a továbbiakban: Nyilatkozat) csak a saját, érvényes  
pénzforgalmi számláját adhatja meg. 

          

(családi és utóneve) (adószám) 

(lakcím adatai: település, utca, házszám) (e-mail cím)  

 

              
(postai irányítószám, a posta neve) (telefoszám) 



   

 
 
Ha a Szlovén Köztársaság Pénzügyi igazgatósága a rendelkezésére álló hivatalos 
nyilvántartásokban nem rendelkezik a Nyilatkozatban megadott pénzforgalmi számlára 
vonatkozó adattal, illetve ha az adóköteles adószáma vagy az adott pénzforgalmi számla 
számnem pontos, hiányos vagy az adott  pénzforgalmi számla szám nem a Nyilatkozatot 
adó személy tulajdona, akkor a túlfizetett személyi jövedelemadó visszafizetésével 
kapcsolatos eljárásban a Nyilatkozatban megadott adatokat nem veszik figyelembe. 
 
A nyilatkozatot legkésőbb a személyi jövedelemadó informatív kiszámítása ellen 
benyújtható fellebbezés határidejéig, a személyi jövedelemadó-bevallás esetében pedig a 
bevallás benyújtásának határidejéig kell benyújtani. 
 
A Nyilatkozat a visszavonásáig érvényes. 
 
Abban az esetben, ha a nyilatkozatban megadott pénzforgalmi számla a visszatérítés 
teljesítése időpontjában le van zárva, a túlfizetett személyi jövedelemadót az adóköteles 
legutolsó megnyitott pénzforgalmiszámlájára térítik vissza. 
 
A fent felsorolt figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásával a túlfizetett személyi 
jövedelemadó a Szlovén Banknál azon legutolsó megnyitott pénzforgalmi számláralesz 
visszafizetve, amely nyilvántartott a Szlovén Köztársaság Pénzügyi igazgatóság hivatalos 
nyilvántartásaiban. 
 
 


