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AZ ADÓZÓ ADATAI                                                                                            

         

 (vezeték- és utónév, ill. megnevezés, adószám) 

 
(lakóhely, ill. székhely: település, utca, házszám) 

 
              

(irányítószám, posta megnevezése) (telefonszám) 

 
 (e-mail cím) 

 

 

 

Dátum: 

 

 

Szlovén Köztársaság, Pénzügyi Minisztérium  

SzK Pénzügyi Igazgatósága, Számviteli és Végrehajtási Igazgatóság  

Šmartinska cesta 55, p. f. 302, 1001 Ljubljana 

E-mail cím: gfu.up.fu@gov.si 

 

 

 

Visszafizetés / átvezetés iránti kérelem túl- vagy téves fizetés esetén az 
adóhatóságnál 

 

A kérelmet abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az adózónak kimutatott túlfizetése van a 

SzKPI könyvelési nyilvántartásában az adó túlfizetése vagy téves megfizetése miatt (1. sz. jogalap), 

illetve abban az esetben, amennyiben fizetéskor hibás adóhivatkozási számot írt be és a fizetés más 

adózó neve alatt volt elkönyvelve (2. sz. jogalap). A 2. sz. jogalap esetében mellékelni kell az adózó 

eredeti beleegyezését is, akinél a fizetés a hibás adóhivatkozási szám miatt el volt könyvelve.  

 

1. sz. jogalap:  

 
Mivel az adó túl- vagy téves fizetése miatt kimutatott túlfizetésem van, kérem, hogy ezt fizessék 

vissza a következő bankszámlára: _____________________________________, amely a/az 

__________________________________ banknál van nyitva. 

  

 

Adószámla száma 

(CA) 
Adó megnevezése 

A túlfizetés összege  

EUR-ban 

   

   

   

 

Az adózónak abban az esetben, amennyiben a többi adó, illetve egyéb pénzbeli nem adójellegű 

kötelezettségeinek fizetési határideje lejárt, amelyeket az adószerv hajt végre, a túlfizetett adó 
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összegéből levont adótartozással, illetve az egyéb pénzbeli nem adójellegű kötelezettségek 

összegével és az eljárás költségeivel csökkentett összeg lesz visszafizetve.    

 

 

2. sz. jogalap: 

 

Mivel az adó megfizetésekor a »Hivatkozás« mezőbe az átvevőnél hibás adószámot írtam be, 

kérem, hogy a lent részletezett fizetést vezessék át  

 

 

  ______________________________________  adózó terhére,  

                                    (vezeték- és utónév) 

 

ASZ __________________,          

                                  

        és 

 az én javamra (az adatok a kérelem fejlécében szerepelnek). 

 

 

Adószámla 

száma (CA) 
Adó megnevezése 

Befizetett 

összeg 

Fizetés 

dátuma 

A fizetési meghagyáson az 

átvevőnél beiktatott 

hivatkozási szám  

     

 

Kötelező melléklet az adózó eredeti aláírásával ellátott beleegyezés, akinél tévedés miatt a fizetés 

összege el volt könyvelve. * 

 

*Ha a kérelmet az eAdó rendszerben nyújtotta be, a beleegyezést az adózó nyújtja be, akinek a 

nevére a fizetés tévesen volt elkönyvelve, ehhez ennek az eAdó rendszerében rendezett 

hozzáférésének kell lennie (nyilvántartott digitális igazolás, a szükséges adatok a SzKPI, eAdó 

honlapján találhatók)   

 

 

     A kérelmező aláírása: 

 

     _______________________ 


