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Adatlap külföldi gazdálkodó részére

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

vámhatósági eljárás keretében történő vámazonosító szám (VPID)
kiadásához, az adatok módosításához

A vámhatóság tölti ki

Iktatószám:

Érvényesség kezdete:

Eljáró szerv kódja:

Átvevő kódja: Átvétel dátuma:

VPID szám:

év hó nap
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I
V
A
T
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(A)

vonalkód helye

A bejelentő tölti ki

1.
Új adatbejelentés Adatmódosítás VPID szám:

EORI-számként: Közzéteendő: EORI-szám:

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

Folytatható az 1. pótlapon2.

Magyar adószámmal 
rendelkezik-e: Ha igen, adószám: Közösségi: 

I = Igen
N = Nem

I = Igen
N = Nem

I = Igen
N = Nem

I = Igen
N = Nem

Hosszú név:
3. 

Székhely címadatok

helység

ajtószint
Házszám/ 
Helyrajzi szám

terület
jellege

terület meg-
nevezése

Ország (ISO kód) Irányítószám

postafiók e-mail cím

Ország (ISO kód) Pénzforgalmi jelzőszám

Bankszámla adatok  Forintszámla Devizaszámla

Számlanyitás ideje:
év hó nap

Számlazárás ideje:
év hó nap

Forintszámla Devizaszámla

Pénzforgalmi jelzőszámOrszág (ISO kód)

Számlanyitás ideje:
év hó nap

Számlazárás ideje:
év hó nap

5.

4.

U / T 

U / T 

Cég rövid neve:

Levelezési cím

helység

ajtószint
Házszám/ 
Helyrajzi szám

terület
jellege

terület meg-
nevezése

Ország (ISO kód) Irányítószám

postafiók e-mail cím

Kérelmező aláírása

P.H.
(bejelentő)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok
a valóságnak megfelelnek. Egyben hozzájárulok ahhoz, hogy azo-
kat a jogszabály által meghatározott formában a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal feldolgozza, kezelje, valamint a jogszabályban megha-
tározott módon és formában erre feljogosított szervezetek részére
szabályszerű felhasználás céljából átadja.

EORI azonosítóval kapcsolatos nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelme-
zés időpontjában a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó ren-
delkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet I. rész
I. cím 6. fejezete szerinti EORI-számmal (gazdasági szereplők 
nyilvántartási és azonosító száma) nem rendelkezem.

P.H.
(bejelentő)

Kérelmező aláírása

Helység: Kelt:
év hó nap
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01 Pótlap Az Európai Unió más tagállamaiban kiadott adószámok
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VPID szám:

A bejelentő tölti ki

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

1.

U / T 

U / T 

U / T 

U / T 

U / T 

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

Ország (ISO kód): Uniós tagállami adószám: 

U / T 

U / T 

U / T 

U / T 

U / T 
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