
KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ RÉSZLETES TUDNIVALÓK 

12VKM 

Adatlap külföldi magánszemély részére 

vámhatósági eljárás keretében történı vámazonosítószám(VPID)kiadásához,módosításához 

 

A bejelentı tölti ki:  
 

1. rovat    
 

- az elsı üres négyzetbe kérjük „X” jelzéssel jelölje, ha új adatbejelentés történik  
- a második üres négyzetbe „X” jelzéssel jelölje, ha adatmódosítást kér 
- amennyiben adatmódosítást kér, akkor a már meglévı VPID illetve EORI számát kell 

beírnia 
- a harmadik üres négyzetbe ha EORI számmal nem rendelkezik, és a kiadásra kerülı 

VPID számát EORI számként is kívánja használni, írjon „I”betőt, ha a kiadásra kerülı 
VPID számát EORI számkén nem kívánja használni, akkor „N” betőt. 

- a negyedik üres négyzetbe amennyiben a VK-VHR 4s. cikk (2) bekezdése szerint 
hozzájárul EORI adatainak (EORI- szám, név, cím) közzétételéhez a Bizottság 
internetes honlapján írjon „I” betőt, amennyiben nem járul hozzá a közzé tételhez 
akkor írjon „N” betőt. 

 

2. rovat 

Ország (ISO) kód: a lakhely ISO szerinti országkódját kell beírni (pl.: DE; AT stb.) 

 

3. rovat 

a kérelmet benyújtó magánszemélyeknek meg kell adni az általuk igazolásul benyújtott 
okmányok típusát, számát, kiállítás idejét, lejárat idejét és a kiállító hatóság megnevezését 
 

4. rovat 

Családi név: a VPID szám igénylı személy vezetékneve 

Utónév: a VPID szám igénylı személy keresztneve 

Születéskori név: a VPID szám igénylı személy születéskori vezetékneve 

Születéskor utónév: a VPID szám igénylı személy születéskori keresztneve 

Állampolgárság (ok): a külföldi magánszemélyek állampolgárságát kell megadni a 
bemutatott személyazonosító okmányok alapján (pl.: személyi igazolvány, útlevél). Az 
állampolgárságot szintén kóddal kell jelölni (pl.: DE ). Kettıs vagy többes állampolgárság 
jelzése pl.: AT-DE; 



Anyja neve: a VPID szám igénylı személy anyja születéskori családi és utóneve 

Születési hely: a VPID szám igénylı személy születési helye 

Születési idı: év, hónap, nap 

 

5. rovat  
 
Lakhely címadatok 

Ország (ISO) kód: a lakhely ISO szerinti országkódját kell beírni (pl.: DE; AT stb.) 

Irányítószám: postai irányítószám 

Helység: az adott város, település neve 

Terület megnevezése: a közterület teljes neve (például: Kossuth, Fı stb.) 
 
Területe jellege: (pl.: utca, körút, út, tér stb.); 
 
Házszám/Helyrajzi szám 
 
Szint, Ajtó, Postafiók, E-mail 
 

Kelt, helység: a bejelentés helye, ideje 

Aláírások 

 

 

 

 


