1. számú melléklet a 71/2006. (VII.22.) VPOP utasításhoz

ADATLAP I. gazdálkodók részére (G)
a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosító szám (VPID) kiadásához, módosításához

A. A vámhatóság tölti ki

Érvényesség kezdete:

Érvényesség vége:

VPID szám:
Iktatószám:

Eljáró hivatal kódja:
A bejelentő tölti ki

B.
Új adatbejelentés

VPID szám: *

Adatmódosítás

Jövedéki alany jelölése

MVH ügyfélregisztrációs szám: **
a)

Ország (ISO kód):

b) Adószám:
c)

Közösségi: Igen

Bírósági bejegyzés száma:

Nem

Bejegyzés kelte:

d) Rövid név:
e)

Hosszú név:
Gazdálkodás formája:

f)

Egységes statisztikai jelzőszám:

g) Tevékenység típusa (TEÁOR kód):

Főtevékenység:

Melléktevékenység:
h) Jogelőd VPID szám:
i)

Jogutód VPID szám:

C. Székhely címadatok
a)

Országkód (ISO kód):

c)

Helység:

A bejelentő tölti ki

b) Irányító szám:

d) Terület megnevezése:
e)

Terület jellege:

g) Szint:
i)

Postafiók:

k)

E-mail:

D. Bankszámla adatok
a)

Országkód (ISO kód):

c)

Pénzforgalmi jelzőszám:

d) Számlanyitás ideje:

f)

Házszám:

h) Ajtó:
j)

Helyrajzi szám:

A bejelentő tölti ki

b)

Bankkód:

e)

Számlazárás ideje:

Bankszámla adatok
a)

Országkód (ISO kód):

c)

Pénzforgalmi jelzőszám:

d) Számlanyitás ideje:

www.vam.gov.hu/dokumantumtár/GAZDÁLKODÓ

b)

Bankkód:

e)

Számlazárás ideje:

Forintszámla

Devizaszámla

Forintszámla

Devizaszámla

Kérjük, olvassa el az Adatlaphoz tartozó kitöltési útmutatót!

1. számú melléklet a 71/2006. (VII.22.) VPOP utasításhoz

ADATLAP II. gazdálkodók részére (G)
E. A vámhatóság tölti ki

VPID szám:
F. Levelezési címadatok
a)

Országkód (ISO kód):

Bérlemény jelölése

A bejelentő tölti ki

b)

Irányító szám:

d) Terület megnevezése:

c)

Helység:

e)

Terület jellege:

f)

Házszám:

g)

Szint:

h)

Ajtó:

i)

Postafiók:

j)

Helyrajzi szám:

k)

E-mail:

G. Telephely címadatok
a)

Országkód (ISO kód):

Bérlemény jelölése

A bejelentő tölti ki

b)

Irányító szám:

d) Terület megnevezése:

c)

Helység:

e)

Terület jellege:

f)

Házszám:

g)

Szint:

h)

Ajtó:

i)

Postafiók:

j)

Helyrajzi szám:

k)

E-mail:

Pótlapok adatai

A bejelentő tölti ki

H.
01 PÓTLAP

db. 02 PÓTLAP

db. 03 PÓTLAP

db.

04 BETÉTLAP

Ügyintéző adatai

A bejelentő/ ügyintéző tölti ki

I.
a)

Cég neve:

b)

Ügyintéző neve:

c)

E-mail cím:

d)

Telefonszám:

e)

db.

Telefax szám:

Elfogadás helye:

Kelt, Helység:

Dátum:

Elfogadás ideje:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti
adatok a valóságnak megfelelnek. Egyben hozzájárulok ahhoz,
hogy azokat a jogszabály által meghatározott formában a Vámés Pénzügyőrség feldolgozza, kezelje, valamint a jogszabályban
meghatározott módon és formában erre feljogosított szervezetek
részére szabályszerű felhasználás céljából átadja.

Adatrögzítő neve:

P.H

P.H

(bejelentő)
Kérelmező aláírása

(vámhatóság)
Vámhatósági adatrögzítő aláírása

Revízióval kapcsolatos döntés

VPID szám:

Eredmény:

Revízió helye:

Módosított adatmezők:

Revízió ideje:

Módosított adatmezők:

Revízior neve:

Módosítással kapcsolatos megjegyzések:

P.H
(revizor)
Revizor aláírása

www.vam.gov.hu/dokumantumtár/GAZDÁLKODÓ

Kérjük, olvassa el az Adatlaphoz tartozó kitöltési útmutatót!

