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I. Megkereső adatai
1. Szervezet teljes neve
2. Adószáma
3. Statisztikai számjele
4. Cégjegyzék száma
5. Államháztartási azonosítója
6. Bankszámla száma
ország

7. Székhelye

irányítószám város / község

HUN
közterület neve

épület

közterület jellege

lépcsőház

8. Elektronikus levélcíme
9. Szervezet vezetőjének neve
10. Kapcsolattartó/ügyintéző neve
telefonszáma
II. Megkeresés tárgya
Kérem
a) a megkeresés szerinti tartozások behajtását,
b) korábbi megkeresés módosítását
c) korábbi megkeresés törlését (visszavonás).
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emelet (szint)

ajtó

házszám

helyrajzi szám

III. Megkereséssel érintett adózó (adós) adatai
1. Adózó jellege
2. Adós neve
titulus

3. Születési neve

családi név

első utónév

második utónév

családi név

első utónév

második utónév

titulus
4. Születési helye

város / község, ideje:

5. Anyja születési családi és utóneve
titulus

családi név

első utónév

második utónév

6. Adóazonosító jele
7. Adószáma
8. Lakóhelye

ország

irányítószám város / község

HUN
közterület neve

épület

közterület jellege

lépcsőház

9. Telefonszáma

emelet (szint)

ajtó

házszám

helyrajzi szám

e-mail címe

10. Megkereső által ismert, az adós tulajdonában lévő, végrehajtás alá vonható vagyonelemek

4

IV. Köztartozások
1 Tartozás
1 .1. tartozás jogcíme
1 .2. végrehajtható okirat száma
1 .3. határozat (végzés) jogerőre emelkedésének időpontja
1 .4. teljesítési határidő
1 .5. tartozás összege
1 .6. tartozás járulékai
1 .7. adók módjára való behajtást lehetővé tevő jogszabály

1 .8. megkereső által, adóssal szemben lefolytatott behajtási cselekmények:

1 .9. elévülés várható ideje
V. Kelt

helység

dátum
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képviselő aláírása

