OKO-VH1

ADATLAP
önkormányzati adótartozás Art. 161/A. § szerinti végrehajtás alá vonásának bejelentésére

Nemzeti Adóés Vámhivatal

Benyújtandó az illetékes alsófokú állami adóhatósághoz

ÖNKORMÁNYZAT AZONOSÍTÁSA (A)

Az önkormányzati adóhatóság adatai:
1. Az önkormányzati adóhatóság adószáma: ……………………………………………………….
2. Az önkormányzati adóhatóság teljes megnevezése :.……………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
3. Székhelye: …… irsz.……………………………..………...………………………….……….… város/község
………………..……..közterület neve …….. közterület jellege ….. hsz. .…. ép. …. lépcsőház …. emelet ……ajtó
4. Ügyintéző neve: ………………………………..........…………; Telefonszáma: …………………………...
5. Levelezési cím 1.: …… irsz …..……………...…………..……………………………………… város/község
……………………..közterület neve …….. közterület jellege ….. hsz. .…. ép. …. lépcsőház …. emelet ……ajtó
6. Levelezési cím 2.: …… irsz …..…………………………………..………….……város/község; Pf.: …….
7. Az adatlapot jóváhagyó vezető neve:….…………………..………………………………………………………
8. Az adatlapot jóváhagyó vezető beosztása (ellátott funkciója)…………………………….……………………….

MEGKERESÉSHEZ KAPCSOLT ADATOK (B)

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 161/A. § alapján, az alábbi blokkban jelölt adózói
tartozásos adatokra kérjük a végrehajtási eljárás lefolytatását.
Az önkormányzati adóhatóság követeléshez kapcsolt pénzintézeti számlaszámának adatai:
1.A számla száma: ……………………………………………………………………………….
2. Számlakezelő megnevezése :.………………………………………….…….…………………………………
A tartozással érintett adózó nyilvántartási adatai:
1.* a) Magánszemély / egyéni vállalkozó:
b) Gazdálkodó szervezet:
2. a) Adóazonosító jel: ………………………
b) Adószám: ………………….
Magánszemély adós adóazonosító jelének hiányában: - születési hely, idő: ………………………………………
- anyja neve: ………………………………………………
3. Adózó/ gazdálkodó szervezet megnevezése :……………………………………..…….…………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………...
4. Székhely/lakóhely. …… irsz …………………..……..………………..…………………………város/község
………………..…….közterület neve …….. közterület jellege ….. hsz. .…. ép. …. lépcsőház …. emelet ……ajtó
* = Csak az egyiket jelölje be

A megkeresés és a tartozás adatai:
1.**Első (alap) megkeresés:
megkeresés azonosító száma: ……………………
2.**Módosító megkeresés:
z alap megkeresés azonosító száma: …………………...
A módosító megkeresés azonosító száma: …………………...
Módosítás oka: tartozás csökkenés:
eljárás felfüggesztés:
eljárás felfüggesztés feloldása:
Megkereséssel érintett tartozás összeg adata (Ft-ban): …………………………
**Egy bejelentésben (1 bejelentő lapon) csak egy megkeresés adatai szerepelhetnek!

Az állami adóhatóság a végrehajtási eljárást csak az adózó minden kétséget kizáró beazonosíthatósága esetén
indítja meg. Ezért kérjük, hogy az adózó teljes mértékű beazonosíthatósága érdekében a lehető legtöbb adózói
adatot tüntesse fel, és a tartozást is pontosan, „forint” adatban adja meg.
Az önkormányzati adóhatóság az adatlap megküldésével igazolja, hogy a feltételek fennállta esetén a tartozás
átvezetés és visszatartás útján történő végrehajtását megkísérelte. A közölt adatok valódiságáért,
megalapozottságáért a megkereső felel!
Az Adatlap kitöltésének helye, kelte:
………………………………………………
…………………….… (aláírás)
Név, beosztás
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Tartozás jogcíme,
kizárólag: gépjárműadó
(G) vagy helyi adó (H)!

Végrehajtható
okirat jellege
(bevallás/határozat)

Végrehajtható okirat
száma

Végrehajtható okirat jogereje
(bevallás esedékessége)

