13T34 ADATLAP

vonalkód helye

MAGÁNSZEMÉLY ADÓAZONOSÍTÓ JELÉNEK, VÁMAZONOSÍTÓ
SZÁMÁNAK EGYEDI KIADÁSÁHOZ, AZ ADATELTÉRÉSEK
RENDEZÉSÉHEZ ÉS LEVELEZÉSI CÍM BEJELENTÉSÉHEZ
Nemzeti Adóés Vámhivatal

Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

A HIVATAL TÖLTI KI
Névviselési kód:

Állampolgársági kód:

átvétel / beérkezés

az átvevő kódja:

postára adás

VPID (EORI) szám

HU

Megjegyzés:
AZ ADÓZÓ TÖLTI KI

1.

2.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján javítani kívánt adatlap nyilvántartási száma:
Kitöltése az útmutatóban leírt esetben kötelező.

Rendelkezik-e adóazonosító jellel: nem

, igen

, ha igen száma:

Rendelkezik-e VPID-számmal:

nem

, igen

, ha igen száma: HU

Rendelkezik-e EORI-számmal:

nem

, igen

, ha igen száma:

Kitöltése abban az esetben szükséges, amennyiben egy külföldi személy már rendelkezik a saját tagállamában kiadott úniós vámazonosító számmal.(a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet I. rész
I. cím 6. fejezete szerinti EORI-számmal)

Az adatlap kiállításának oka:
** A 3-6 kóddal jelölt esetben 3.000,-Ft igazgatási szolgáltatásiigazolvány
díj fizetendő
kiadás első esetben (1),
igazolvány kiadás módosított adatokkal* (2), igazolvány elveszett (3**), megrongálódott (4)**, megsemmisült (5)**, eltulajdonították (6)**,
hivatalból történő (vagy tömeges) gyártás során nem kapott (7), sérült igazolványt kapott (8), egyedi gyártás során nem kapott (9),
adóazonosító jellel rendelkező gyermek részére történő adóigazolvány kiadása első esetben (28), levelezési cím bejelentése (31),
kifizető adóazonosító jel kérelme (27), önkormányzati adóhatóság adóazonosító jel kérelme (29), állami foglalkoztatási szerv adóazonosító jel kérelme(30),
VPID-szám igénylése adóazonosító jel kérelmezésével egyidejűleg (43), VPID-szám igénylése adóazonosító jellel rendelkező magánszemély esetében (44),
VPID-számmal rendelkező magánszemély VPID-számmal összefüggő változások bejelentése (45)

A MAGÁNSZEMÉLY ADATAI
Állampolgársága:
Családi neve:
Utóneve(i):
Születési családi neve:
Születési
utóneve(i):
Előző házassági családi neve:

Születési helye:

város/község

Születési ideje:

3.

Anyja születési családi neve:
Anyja születési utóneve(i):
^

Lakóhelye:

irsz.

város/község
közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb.)
hsz./hrsz.

Külföldi
állampolgár
külföldi
lakóhelye:

épület

lépcsőház

emelet

irsz.

ajtó
ország

város/község
közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb.)
hsz./hrsz.

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Cég/Intézmény neve
Az adóigazolvány
(lakcímtől/
levelezési
címtől eltérő)
postázási
címe

irsz.

ország
város/község
közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb.)

hsz./hrsz.
épület
lépcsőház
*(Az Ön által esetleg kifogásolt adatot jelölje meg a sor elején lévő kódkockába bejegyzett X-szel!)

emelet

ajtó
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Az adóazonosító jel igénylője tölti ki, amennyiben kifizető, önkormányzati adóhatóság
vagy állami foglalkoztatási szerv, és a magánszemély adóazonosító jelének kiadását kéri
Az igénylő megnevezése:
Az igénylő adószáma:

4.

Az igénylő
címe

irsz.

város/község
közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb.)
emelet
lépcsőház
épület

hsz./hrsz.

Magánszemély levelezési címének bejelentése

adószám:
ország

irsz.

5.

ajtó

város/község

U/T

közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb.)
hsz./hrsz.

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

VPID kérelmezése, illetve VPID-val rendelkezők esetén tölthető ki
Külföldi magánszemély esetén az e-mail cím:
Nem magyar állapolgárságú magánszemély esetében kitöltendő adatok:
Állapolgárság:

U/T

Okmány típus
(1, 2, 3)

U/T

U/T

Okmány száma

Kiállítás ideje

Lejárat ideje

Kiállító hatóság
országkódja

6.
Belföldi és külföldi magánszemélyek esetében egyaránt kitöltendő adatok:
Kérem adataimnak a központi EORI rendszerbe való feltöltését
Kérem adataimnak a központi EORI rendszerből való eltávolítását
Kérem adataimnak az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága honlapján való feltüntetését
Kérem adataimnak az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága honlapjáról való eltávolítását

7.

Az adóazonosító jelről igazolást kérek

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve
szülő (törvényes képviselő) vagy meghatalmazottja neve
igénylő neve nyomtatott betűvel

helység

év

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta

hó

nap
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
szülő (törvényes képviselő) vagy meghatalmazottja aláírása
igénylő aláírása

Jelölje X-szel, ha Ön az állami adóhatósághoz bejelentett, a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott!

