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Tổng 

      

Lục sự quận, qua đây, cho phép gửi qua đường bưu điện Biên lai đã cấp khi thanh toán Đơn yêu cầu này cho Người yêu cầu theo địa chỉ nêu trên. 

Tôi, người ký tên bên dưới, sau khi tuyên thệ, xin cung cấp bằng chứng và cho biết tôi hoàn toàn biết rõ về tài khoản trên; rằng tài 
khoản đó là đúng, chính xác, đến hạn và hợp pháp; rằng số tiền được yêu cầu, sau khi cho phép tất cả các khoản ghi có thích đáng, giờ 
đã đến hạn và hoàn toàn chưa được thanh toán; và rằng tôi được ủy quyền đưa ra bản tuyên thệ này - tôi xin thề như vậy. 

Đã ký tên và tuyên thệ trước mặt tôi     Người nộp 
đơn này. 

ngày    20     
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Số biên lai 

ĐƠN YÊU CẦU BIÊN LAI    

THÔNG BÁO 

BỞI  Biểu mẫu này chỉ phục vụ mục đích yêu cầu hoàn 
trả khoản tiền Thủ quỹ Quận nhận nhầm, và hoàn trả 
phí phạt của người đánh giá, phí của giám định viên, 
thuế vỉa hè, thuế lát đường theo luật cũ và các khoản 
thuế sửa sang đặc biệt khác 

Đối với 
Nhân viên quỹ 

CỦA 

      QUẬN 
 

OKLAHOMA 

CHO   
 
 
 

cần thanh toán cho người nắm giữ quyền lợi, và các 
khoản tiền khác có thể vào tay thủ quỹ do không bắt 
buộc phải thanh toán trên trái phiếu, phiếu lãi hoặc 
lệnh trả tiền. 

 
19 Okl.St.Ann. § 691 quy định như sau: 

"Mọi khoản tiền thủ quỹ quận thu sai, và tất cả các 
khoản tiền khác bất kể tính chất mà người này có được 
nhờ chức vụ, ngoại trừ các khoản tiền được yêu cầu 
giải ngân trên lệnh trả tiền, trái phiếu, phiếu lãi hoặc 
chứng từ lưu ký, sẽ chỉ được hoàn trả hoặc tất toán, 
tùy từng trường hợp, trên biên lai do lục sự quận cấp. 
Không thủ quỹ quận nào, sau khi nộp cho lục sự quận 

ĐÃ NỘP      20     mọi báo cáo về việc thu tiền, được hoàn trả bất kỳ phần 
nào trong khoản tiền đó, ngoại trừ theo cách thức quy 
định trong văn kiện này." 

 
 

Thư ký quận 

Bởi   
  Người được ủy quyền  

 

SỐ TIỀN YÊU CẦU $      
 

ĐÃ KIỂM TRA VÀ CHO PHÉP 

 
$    TÀI 

KHOẢN:     

CHUYỂN NHƯỢNG 
 

 

Đối với số tiền nhận được, qua đây, tôi xin chuyển 
nhượng yêu cầu trong văn kiện này 
Cho:    
đồng thời ủy quyền cho lục sự quận phát hành biên lai 
khi thanh toán khoản tiền này cho người được chuyển 
nhượng trên. 

Ngày   tháng   năm  20   Lập vào ngày   tháng   năm 20   
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