REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ (TÖRLŐ) ADATLAP
az Avt. szerinti végrehajtási megkeresés benyújtására jogosultak részére
Megkereső adatai:
1. Adószám:

- -

2. Regisztrációs szám:
3. A regisztrációs számhoz tartozó szervezet, vagy szervezeti egység megnevezése:
.………............……………………….………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
4. Regisztrált szervezet címe:
….………………..………………..……………………...……………város/község
………………..……..közterület neve …….. közterület jellege ….. hsz. .…. ép. …. lépcsőház
…. emelet ……ajtó
5. Kapcsolattartó/adminisztrátor ügyintéző neve:
…………………………….......................................................................................................
6. Kapcsolattartó/adminisztrátor közvetlen telefonszáma:
7. Kapcsolattartó/adminisztrátor ügyintéző e-mail
címe:……………………………………………………….
8. Kapcsolattartó/adminisztrátor adóazonosító jele:
9. Kérem a regisztráció törlését (jelölje X-el ha igen)
10. Kérem jelölje, hogy hivatali kapu
vagy cégkapu
(csak egyik
jelölhető):
10.a Hivatali kapu jelölése esetén kérjük megadni a 3. pontban megnevezett szervezet,
vagy szervezeti egység KRID számát:
10.b Hivatali kapu jelölése esetén kérjük megadni, hogy a visszaigazoló nyugtákat
milyen
formátumban kérik: pdf / xml (megfelelő aláhúzandó, csak egy
választható)
11. Kérem biztosítani a meghatározott cselekmények végrehajtására irányuló megkeresések
benyújtását.
Kelt,_______________,_____(év)_____________(hónap)_____(nap)

……………………………………..
szerv vezetőjének aláírása
A válaszlevelet az alábbi címre kérjük postázni:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
Felszámolási és Végrehajtási Főosztály
1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Új behajtási jogcímek felsorolása*
a) A tartozás jogcíme:
..................................................................................................................................................
b) A behajtást lehetővé tevő jogszabályhely megjelölése:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
c) Bankszámlaszám:

-

-

a) A tartozás jogcíme:
..................................................................................................................................................
b) A behajtást lehetővé tevő jogszabályhely megjelölése:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
c) Bankszámlaszám:

-

-

a) A tartozás jogcíme:
..................................................................................................................................................
b) A behajtást lehetővé tevő jogszabályhely megjelölése:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
c) Bankszámlaszám:

-

-

a) A tartozás jogcíme:
..................................................................................................................................................
b) A behajtást lehetővé tevő jogszabályhely megjelölése:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
c) Bankszámlaszám:

-

* Több jogcím esetén kérjük ezen oldalt többszörösen kinyomtatni és kitölteni!

-

Módosítandó behajtási jogcímek felsorolása*

a) Jogcímkód:
b) Bankszámlaszám:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Jogcímkód:
b) Bankszámlaszám:

a) Jogcímkód:
b) Bankszámlaszám:

a) Jogcímkód:
b) Bankszámlaszám:

a) Jogcímkód:
b) Bankszámlaszám:

a) Jogcímkód:
b) Bankszámlaszám:

a) Jogcímkód:
b) Bankszámlaszám:

* Több jogcím esetén kérjük ezen oldalt többszörösen kinyomtatni és kitölteni!

Törlendő behajtási jogcímek felsorolása*

Törlendő jogcímkód:
Törlendő jogcímkód:

Törlendő jogcímkód:

Törlendő jogcímkód:

Törlendő jogcímkód:

Törlendő jogcímkód:

Törlendő jogcímkód:

Törlendő jogcímkód:
Törlendő jogcímkód:

Törlendő jogcímkód:

Törlendő jogcímkód:
Törlendő jogcímkód:

Törlendő jogcímkód:
* Több jogcím esetén kérjük ezen oldalt többszörösen kinyomtatni és kitölteni!

