Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

Betétlap - külföldi azonosító adatok, címadatok és
külföldi fizetési számlaszám bejelentéséhez és
módosításához

G1003-04

Nyilvántartásba vétel, vagy a nyilvántartásba vett adatok
módosítása iránti kérelem természetes személyek számára (G1010-04,G1011-03) vagy Nyilvántartásba vétel, vagy a nyilvántartásba vett adatok
módosítása iránti kérelem nem természetes személyek számára (G1020-04,G1021-03) című nyomtatványokkal együtt érvényes
Ügyfél neve:

Ügyfél-azonosító:

Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!
Módosítás esetén az ügyfél-azonosító megadása kötelező! Módosításkor csak az új/módosítani kívánt vagy a megszűnt adatokra vonatkozó mezőket kell kitölteni! Amennyiben
adataiban változás történik, azt - a változás bekövetkezésétől számított - 15 napon belül jelentse be a Magyar Államkincstár felé!
I. rész: Azonosító adatok
1. Külföldi ügyfél illetősége szerinti állam hatósága
által megállapított adóazonosító száma
2. Külföldi ügyfél közösségi adószáma

(1)

(1) Nem kötelezően bejelentendő adat.

II. rész: Külföldi címadatok
1

Természetes személy külföldi címadatai

1. Lakóhelye

ország
irányítószám

helység

cím

2

Külföldi egyéni vállalkozó címadatai

1. Székhelye

ország
irányítószám

helység

cím

3

Külföldi nem természetes személy címadatai

1. Székhelye

ország
irányítószám

helység

cím

4

1. Neve

Magyarországi kézbesítési meghatalmazott adatai
(2)

2. Levelezési címe

(2)

irányítószám

helység

közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb)
hsz.

emelet

ajtó

postafiók

(2) A mező kitöltése kötelező magyarországi lakóhellyel vagy telephellyel nem rendelkező, természetes személy vagy nem természetes személy esetében.

hrsz.
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BETÉTLAP - KÜLFÖLDI AZONOSÍTÓ ADATOK, CÍMADATOK ÉS KÜLFÖLDI FIZETÉSI SZÁMLASZÁM BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ
Ügyfél neve:

5

Ügyfél-azonosító:

Fizetési számla adatok

1. Devizaneme

A Magyar Államkincstár a támogatást minden esetben forintban utalja ki, továbbá a fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni.
2. Külföldi fizetési számlaszám (IBAN) országkódja

(3)

3. Külföldi fizetési számlaszáma (IBAN)

(3)

(3) Fizetési számlaszám bejelentése esetén a kérelemhez csatolni kell az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetési számlakivonat másolatát vagy két hónapnál
nem régebbi fizetési számlaszerződés másolatát, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát vagy annak másolatát, amely
tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot. Felhívjuk figyelmét, hogy a Magyar Államkincstár, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv hatáskörébe tartozó, pénzügyi következményekkel járó intézkedés vonatkozásában kifizetésre csak az az ügyfél jogosult, aki bejelentette fizetési számlaszámát, valamint annak devizanemét.

Megszűnt adat: Kérjük, jelölje X jellel a megszűnt adatot tartalmazó mező sorszámát:
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1-3

❑

Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

Ügyfél neve nyomtatott betűvel
P.H.
Ügyfél képviselőjének neve nyomtatott betűvel

(4)

Aláírás nélkül nem érvényes!
Aláírás

(5)

(4) Amennyiben a kérelmet az ügyfél eseti vagy állandó meghatalmazottja nyújtja be, az eseti vagy állandó meghatalmazott neve, amennyiben a kérelmet a szervezet képviseletre jogosultja nyújtja be, a szervezet
képviseletre jogosultjának neve.
(5) Amennyiben a kérelmet az ügyfél nyújtja be, akkor az ügyfél aláírása (nem természetes személy esetén a szervezet képviseletre jogosultjának aláírási címpéldány szerinti aláírása), amennyiben eseti vagy
állandó meghatalmazott nyújtja be, akkor az eseti vagy állandó meghatalmazott aláírása.

