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Ügyiratszám:
Nyilatkozat
Vállalkozás neve/cégneve1:
Vállalkozás adószáma:
Képviseletre jogosult(ak)neve és beosztása:
1.

A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
KAVOSZ Zrt.) által működtetett Széchenyi Kártya Program (a továbbiakban: Program) önálló
szabályrendszer szerint működő részét képezi a 1483/2021. (VII.16.) Korm. határozattal (a továbbiakban:
Kormányhatározat) bevezetett Széchenyi Mikrohitel Konstrukció (a továbbiakban: Konstrukció). A
Konstrukcióra a KAVOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának Széchenyi Mikrohitel
Konstrukció Szabályzata és mellékleteinek (a továbbiakban a szabályzat és annak mellékletei együtt:
Mikrohitel Szabályzat) rendelkezései vonatkoznak. A Konstrukció megvalósításában a Mikrohitel
Szabályzatban meghatározott módon, az abban meghatározott szervezetek vesznek részt (a továbbiakban:
Résztvevő Szervezetek).

2.

A jelen nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) aláíró vállalkozás kijelenti, hogy
• a Mikrohitel Szabályzatot a hiteligénylést megelőzően megismerte, azt magára nézve kötelezőnek
fogadja el és ezen dokumentumokban meghatározott feltételekkel részt kíván venni a Konstrukcióban,
• a Konstrukció keretében megvalósítani kívánt beruházás (hitelügylet tárgya), illetve hitelkiváltásnál a
kiváltani szándékozott beruházás tárgya, illetve hitelcél egyértelműen kapcsolódik a Vállalkozás által
végzett, ill. üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt, az igénylési lapon (a továbbiakban: Igénylési
lap) konkrétan megadott, illetve bejegyzett tevékenységéhez,
•
a Mikrohitel Szabályzatában meghatározott formában működő, a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro- vagy kisvállalkozásnak
minősülő devizabelföldi vállalkozás (a továbbiakban: Vállalkozás) - figyelembe véve kapcsolódó
vállalkozásait is -, amelynek garantőr intézményi kezességvállalás igénybevétele esetén közvetlen
tulajdonosa(i) között off shore vállalkozás nem található.
Annak megállapítása, hogy a Vállalkozás mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül-e - az esetleges
partner- és kapcsolódó vállalkozásával/vállalkozásaival együttesen meghatározott - mérete
(foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg2) alapján történik, amellyel összefüggésben a
Vállalkozás az alábbiakban nyilatkozik:
A Vállalkozás önálló vállalkozásnak minősül?3:
Nem válasz megjelölése
partnervállalkozásnak:
Vállalkozás neve

esetén

az

alábbi

igen
vállalkozásokkal

Vállalkozás adószáma

Összevont (konszolidált) beszámoló rendelkezésre áll:

igen

nem.
minősülök

kapcsolódó-,

vagy

Részesedés mértéke/szavazati
hányad4

nem

3.

A Vállalkozás nyilatkozik, hogy a Mikrohitel Szabályzatban meghatározott feltételeknek maradéktalanul
megfelel, az ott felsorolt kizáró okok nem állnak fenn a Vállalkozással szemben, a Vállalkozás így
különösen, de nem kizárólagosan jogosulti tevékenységet folytat, kizárt (tiltott) tevékenységet fő- vagy
hitelcél szerintitevékenységként, valamint a Konstrukció és a támogatás(ok) szempontjából nem
megengedett tevékenységet nem végez, nem áll olyan jogerős végzéssel/határozattal elrendelt (pl.: csőd,
végelszámolás, felszámolás, végrehajtás, adósságrendezési, egyéb megszüntetésre irányuló,
jogszabályban meghatározott, stb.) eljárás hatálya alatt, amely a Konstrukció szempontjából kizárt, a
Vállalkozásnak nem áll fenn esedékes és meg nem fizetett köztartozása (kivéve a NAV által indított és
átütemezett köztartozást), rendelkezik a tevékenysége(i) folytatáshoz előírt jogerős hatósági engedélyekkel.

4.

A Vállalkozás kéri, hogy a KAVOSZ Zrt. az Igénylési lapot és mellékleteit az általa választott, illetve az
Igénylési lapon megjelölt pénzügyi intézmény (a továbbiakban: Pénzügyi intézmény) részére továbbítsa a

Egyéni vállalkozó, őstermelő, ŐCSG, egyéni ügyvéd, közjegyző, magánállatorvos, egyéni szabadalmi ügyvivő esetén a név mellett ezen minőség megjelölése is
szükséges!
2
Két egymást követő beszámolási időszakban vizsgálva összevont (konszolidált) beszámoló alapján, vagy ennek hiányában (egyszerűsített) éves beszámoló alapján kell
meghatározni. Az egyéni vállalkozó minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Amennyiben a vállalkozás működési ideje 1 évnél
rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. A partner vállalkozások adatainak meghatározása arányosítással történik.
3
Önálló a vállalkozás, ha nincs 25%-nál magasabb részesedése, szavazati többsége más vállalkozásokban, nincs olyan vállalkozás, amely ebben a vállalkozásban 25%nál több részesedéssel, szavazati többséggel rendelkezik (egy vagy több másik vállalkozáson keresztül, vagy egy természetes személy vagy közösen fellépő természetes
személyek egy csoportja révén, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják), egy
vállalkozás egy másik vállalkozásban nem jogosult a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválasztani vagy visszahívni és döntő irányítást,
ellenőrzést gyakorolni.
4
Kérjük a magasabb arányt feltüntetni, illetve amennyiben a megjelölt vállalkozás esetében jogosult a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét
megválasztani vagy visszahívni vagy döntő irányítást, ellenőrzést gyakorolni, kérjük a 100% feltüntetését.
1
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hitelkérelem bírálatának elvégzése céljából. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Mikrohitel Szabályzat 1.
és 2. számú mellékletében a Konstrukcióra vonatkozóan meghatározott díjakat köteles megfizetni.
5.

A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy az Igénylési lap szerinti hitelkérelmét (a továbbiakban: hitelkérelem) a
KAVOSZ Zrt. megvizsgálja és az abban foglaltak, továbbá a Résztvevő Szervezetekkel közösen
megállapított feltételrendszer alapján lefolytatott minősítés, illetve a kizáró feltételek ellenőrzése alapján
jogosult a hitelkérelmet a Pénzügyi intézmény részére továbbítani vagy annak továbbítását megtagadni. A
KAVOSZ Zrt. által megvizsgált és továbbított hitelkérelem alapján a Pénzügyi intézmény is minősíti a
Vállalkozást és dönt arról, hogy nyújtja-e részére a hitelt. A Pénzügyi intézmény jogosult a hitelkérelem
indokolás nélküli elutasítására.

6.

A Vállalkozás tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Konstrukcióban a KAVOSZ Zrt., illetve a
Pénzügyi intézmény részére a hiteligényléssel összefüggésben megadott, valamint a csatolt
dokumentumokban lévő valamennyi adatot - ideértve mind a Vállalkozásra vonatkozó, mind pedig a
személyes adatokat -, továbbá az igényelt hitelügylettel kapcsolatban és annak létrejötte esetén a
hitelszerződés szerinti és a futamidő alatt keletkezett valamennyi adatot a hitelügyletben érintett Részvevő
szervezetek - garantőrintézmény készfizető kezességének bevonása esetén ideértve az érintett
garantőrintézményt is, amely a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) vagy az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) - egymásnak átadják. A Pénzügyi
intézmény a KAVOSZ Zrt. részére átadja különösen az alábbi adatokat/információkat: kérelem elutasítása,
jóváhagyása, attól való elállás, szerződés megkötése, megszűnése, módosítása, azok dátuma, száma,
hitelösszeg, lejárat, futamidő, rendelkezésre tartási és türelmi idő, törlesztési gyakoriság, biztosítékok,
fennálló tőketartozás és támogatások összege havonta (támogatás lehívás adatai), amely adatokat a
támogatói jogviszony létrehozása és a támogatói okirat kiállítása, és támogatás elszámolása, illetve a
Program eredményeinek értékelése végett a KAVOSZ Zrt. továbbítja a támogatást biztosító
minisztérium/miniszter/szervezet (a továbbiakban: Támogató) részére kiegészítve azt a Vállalkozás, illetve a
hitelügylet adataival (név, adószám, ügyszám, székhely, finanszírozó Pénzügyi intézmény, hitelügylet
altípus: agrár/nem agrár, támogatás jogcíme, garantőr intézmény készfizető kezességvállalásának adatai),
továbbá az Alapítvány és a Garantiqa a KAVOSZ Zrt. megkeresésére átadja a hitelügylethez kapcsolódó
kezességvállalás adatait (pl.: garantált hitelösszeg, támogatás jogcíme, kezességvállalás típusa, stb.). A
Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a jelen hozzájárulás és felhatalmazás alapján a Vállalkozásra vonatkozó
adatok, banktitok nyilvántartása, kezelése vagy átadása miatt sem a KAVOSZ Zrt.-vel, sem bármely egyéb,
a hitelügyletben érintett Résztvevő Szervezetekkel szemben nem érvényesíthet követelést. A Résztvevő
Szervezetek gondoskodnak az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének
biztosításáról.

7.

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR törvény) alapján nyilvántartott
vállalkozások és természetes személyek vonatkozásában a Pénzügyi intézmény a Vállalkozással kötött
szerződéseivel - így a Konstrukció keretében megkötésre kerülő hitelszerződéssel - összefüggésben a
hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a
hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása, az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek
között a pénzügyi intézmények - biztonságának érdekében a KHR törvény mellékleteiben meghatározott
adatokat átadja a Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás
(BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság) részére. A KHR törvény
részletesen szabályozza az adatátadás esetei, az azokhoz kapcsolódó átadandó adatok körét, az
adatkezelés határidejét és jogorvoslati lehetőségeket, amellyel kapcsolatban a Mikrohitel Szabályzat is
részletes rendelkezéseket tartalmaz. A természetes személy Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi
intézmény adja át részére a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett a KHR-rel kapcsolatos
mintatájékoztatót, valamint a KHR-re vonatkozó esetleges további tájékoztatásokat.

8.

Jelen Nyilatkozat aláírásával a Vállalkozás és annak képviselője felhatalmazza a hitelügyletben érintett
Résztvevő Szervezeteket arra, hogy az általa az Igénylési lapon megadott és annak mellékleteként
benyújtott dokumentumokban szereplő adatokat, a Mikrohitel Szabályzatban megjelölt kizáró feltételeket,
valamint a hiteligénylés folyamatának szabályosságát ellenőrizzék. A felhatalmazás kiterjed valamennyi adat
és információ, kizáró feltétel nyilvános, illetve egyéb megfelelő adatbázisokban történő ellenőrzésére,
továbbá az adatokat tartalmazó nyilvántartást kezelő szervektől az ellenőrzött feltétellel és adattal
kapcsolatos további információ bekérésére, így különösen, de nem kizárólagosan a rendezett munkaügyi
kapcsolatok ellenőrzése körében az adóhatóságtól, a munkaügyi hatóságtól, egyenlő bánásmódért felelős
hatóságtól/szervezettől, az adóigazolás vonatkozásában az adóhatóságtól történő információ bekérésére. A
Vállalkozás tudomásul veszi, hogy az Igénylési lap mellékleteként benyújtott elektronikus adóigazolás
hitelességének ellenőrzését a KAVOSZ Zrt. ill. a Regisztráló Iroda és/vagy a Pénzügyi intézmény az
Ügyfélkapu igénybevételével is ellenőrizheti, amelynek következtében a NAV nyilvántartásában ellenőrző
személyként az azt elvégző ügyintéző neve fog megjelenni.

9.

A KAVOSZ Zrt. a jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően a Mikrohitel Szabályzat és a Konstrukcióra
vonatkozó adatkezelési tájékoztatójának átadásával, illetve rendelkezésre bocsátásával és a jelen
Nyilatkozat tartalmának ismertetésével tájékoztatta a Vállalkozást az adatkezelésről, adattovábbításról és
tájékoztatást nyújtott a Vállalkozás részére az adatokhoz hozzájutó Résztvevő Szervezetekről.

10. A Vállalkozásnak tudomása van arról, hogy a Kormányhatározat alapján a Konstrukcióhoz kamattámogatást
és kezelési költségtámogatást, továbbá kezességvállaló intézmény – amely a Garantiqa vagy az Alapítvány)
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- készfizető kezességének igénybevétele esetén kezességi díjtámogatást, mint költségvetési támogatást
biztosít. A költségvetési támogatás állami támogatásnak is minősül.
11. A költségvetési támogatások támogatási jogcímei az alábbiak lehetnek, amelyekre vonatkozó részletes
szabályok és feltételek a Mikrohitel Szabályzatban találhatóak:
- az Európai Bizottság 2022/C 131 számú, az „állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes
válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása
céljából” tárgyú Bizottsági Közleménye, ill. annak mindenkori aktuális változata (a továbbiakban:
Válságtámogatási keretszabály) 2.1. szakasza és a Bizottságnak az ügyben hozott határozata szerinti
válságtámogatás vagy
- az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013 EU bizottsági rendelet (HL L
351,2013.12.24.1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti általános csekély
összegű, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti
mezőgazdasági csekély összegű támogatás.
12.

A Vállalkozás
• nyilatkozik arról, hogy az előzőekben megjelölt költségvetési támogatások jogszabályban és a Mikrohitel
Szabályzatban meghatározott folyósíthatóságát kizáró okok/feltételek a Vállalkozással szemben nem
állnak fenn, a támogatásokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így különösen az adott támogatási
jogcímtől függően a Válságtámogatási keretszabálynak vagy a 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek
vagy a 1408/2013/EU bizottsági rendeletnek, az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (a
továbbiakban: Áht.) a 48/B. §-ban és az 50 §-ban, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdésben
foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel, valamint az Áht. 48/B. § (1) bekezdés szerinti
összeférhetetlenség vonatkozásában nem áll fenn;
• ismeri a Mikrohitel Szabályzat költségvetési támogatásra vonatkozó rendelkezéseit és a jelen Nyilatkozat
aláírásával az 5.4.3. pontban megjelölt nyilatkozatokat is megteszi, illetve megerősíti, a
felhatalmazásokat megadja, kötelezettségeket vállalja, továbbá az ott megjelölt adatok átadásához,
nyilvánosságra hozatalához kifejezetten hozzájárul, arra felhatalmazza a Támogató nevében eljáró
KAVOSZ Zrt.-t;
• nyilatkozik, hogy tudomása van arról miszerint a kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás
elsődlegesen válságtámogatási jogcímen kerül biztosításra azzal, hogy amennyiben a válságjogcímen
történő támogatásnyújtás feltételei nem állnak fenn, úgy a hiteligénylés előzőekben megjelölt
támogatásokra vonatkozóan csekély összegű (általános és mezőgazdasági) jogcímen kerül befogadásra
(amennyiben annak feltételei fennállnak).
• amennyiben a támogatás válságtámogatás jogcímén kerül biztosításra, úgy nyilatkozik, hogy
a Válságtámogatási keretszabály szerinti - az Oroszország Ukrajna elleni agressziója miatti gazdasági válsággal érintett vállalkozásnak minősül, azaz olyan vállalkozásnak, amely működését
a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik.
nem tartozik a Válságtámogatási keretszabály felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók,
valamint a Válságtámogatási keretszabály elfogadását követően az Európai Unió szervei által
Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá, a
szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten nem megnevezett jogalany, valamint nem
minősül az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt levő vállalkozásnak,
az igényelt hitelt nem használja fel a Válságtámogatási keretszabály szerinti szankciókkal érintett
ágazatokban folytatott tevékenységhez.
• amennyiben a támogatás válságtámogatás jogcímén kerül biztosításra, hozzájárul ahhoz, hogy ha a

•

•

támogatás összege meghaladja a 100 ezer eurót, mezőgazdasági és halászati tevékenység esetén a 10 ezer eurót, a
Támogató, illetve megbízásából a KAVOSZ Zrt. továbbítsa az állami támogatások európai uniós versenyszempontú
vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatással kapcsolatos, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6.
melléklete szerinti adatokat az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.

tudomásul veszi, hogy a válságtámogatású hitelügylet esetén a Válságtámogatási Keretszabály, illetve
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján annak 6. számú
mellékletében meghatározott adatok a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére átadásra kerülnek;
vállalja, hogy amennyiben a Mikrohitel Szabályzatban megjelölt jogosulti tevékenységek közül többet is
folytat, úgy a hitelt nem használja fel a hitelcélként megjelölt tevékenységén kívüli tevékenység(ei)hez.

13. Az Egyéni vállalkozó, őstermelő, őstermelők családi gazdasága (ŐCSG képviselője), Egyéb
vállalkozás5(nem iroda) vagy a Társas vállalkozás6/Egyéni cég/ Egyéb vállalkozás (iroda) cégjegyzésre /
képviseletre jogosult képviselője / képviselői a jelen szakasz végén található “IGEN” vagy “NEM”
megjelölésével nyilatkoznak, hogy a Konstrukció igénylése során személyazonosító okmányaikról másolat
készüljön, és azokat jelen Nyilatkozatban foglaltak szerint a Konstrukcióban való részvétel, valamint az
igénylő illetve képviselő(k) személyazonosságának megállapíthatósága céljából a KAVOSZ Zrt. - a
jogszabályokban és a Mikrohitel Szabályzatában és a Konstrukcióra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban
meghatározott módon - kezelhesse és a pénzügyi intézmény részére továbbíthassa.

Egyéb vállalkozás iroda: végrehajtói iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, nem iroda: egyéni ügyvéd, közjegyző, magánállatorvos, egyéni
szabadalmi ügyvivő
6
Társas vállalkozás: gazdasági társaság, szövetkezet és erdőbirtokossági társulat!
5

3

Nyilatkozat Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióban való részvételhez (B-jelű dokumentum)

Igen

v4

Nem

14. A Vállalkozásnak kezességvállaló intézménynél, hitelintézetnél, illetve a központi költségvetés felé beváltott
kezességből eredő tartozása
nem áll fenn
áll fenn.
Egyéni vállalkozó / Egyéni cég / Őstermelő / Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG képviselője) és Egyéb
vállalkozás (cégnyilvántartásba bejegyzett iroda7 és a többtagú iroda kivételével) töltendő ki!
15. Egyéni vállalkozó/ Őstermelő/ Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG képviselője) / Egyéb vállalkozás (nem
iroda) természetes személyként, illetve a Nyilatkozatot aláíró, mint az Egyéni cég, az Egyéb vállalkozás
iroda (a cégnyilvántartásba bejegyzett iroda és a többtagú iroda kivételével) képviselője (tagja), mint
természetes
személy
nyilatkozik,
hogy
adósként/adóstársként
a
természetes
személyek
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény rendelkezései szerint bíróságon kívüli adósságrendezésre
irányuló megállapodás megkötését vagy bírósági adósságrendezési eljárás lefolytatását nem
kezdeményezte.
Nyilatkozik továbbá, hogy adósként/adóstársként/egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya
alatt nem áll.
A jelen 8., 13. és 15. pontok szerinti nyilatkozatok a Nyilatkozatot aláíró, illetve képviselt érintett, mint természetes
személy nyilatkozatainak is minősülnek.
Alulírott Vállalkozás jelen Nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a KAVOSZ Zrt. a hiteligénylés
befogadása esetén a Vállalkozás részére ún. ügyfélfiókot nyisson, amelyet a Vállalkozás az igénylése(i)vel
összefüggésben jogosult, de nem köteles használni.
Vállalkozás nyilatkozik, hogy
a Konstrukció igénylésében (támogatási igényben) foglalt adatok, információk, valamint az igényléshez
benyújtott dokumentumok, okiratok teljeskörűek, valósak és hitelesek, továbbá a jelen igényléssel érintett
beruházás tárgyában támogatási igényt korábban nem nyújtott be, azaz folyamatban lévő el nem bírált
támogatási igénnyel nem rendelkezik.
a KAVOSZ Zrt. honlapján a Konstrukció vonatkozásában közzétett adatkezelési tájékoztatót és az „Ügyfélfiók
felhasználási feltételek” rendelkezéseit megismerte,
a jelen Nyilatkozat tartalmát előzetesen megismerte, áttanulmányozta és ezt követően, az abban foglaltak
ismeretében és akaratának megfelelő dokumentumként írja alá, továbbá a valótlan, nem teljes, illetve
pontatlan adatközlésért a felelősség a Vállalkozást, illetve képviselőjét terheli.
Kelt, ………………………….., 20…………………………8
…………………………………………………………….
Egyéni vállalkozó aláírása és nyilvántartási szám9 vagy
a Társas vállalkozás/Egyéni cég cégszerű aláírása10 vagy
az Egyéb vállalkozás cégszerű/szabályszerű aláírása11
Őstermelő/ŐCSG képviselő aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt12:
1. tanú neve:

2. tanú neve:

lakcíme:

lakcíme:

aláírása:

aláírása:

Cégnyilvántartásba bejegyzett iroda: közjegyzői iroda és végrehajtói iroda
Az Igénylési lap beadásakor a regisztráló irodában kell dátumozni és aláírni!
Az egyéni vállalkozó neve, minősége, nyilvántartási száma kiírva és az aláírása.
10
A cégnyilvántartásban szereplő teljes vagy rövidített elnevezés és a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírása.
11
A TAO tv. szerinti társasági adóalanynak minősülő Egyéb vállalkozás pontos, teljes neve - cégnyilvántartásba bejegyzett Egyéb vállalkozásnál a cégnyilvántartásban
szereplő teljes vagy rövidített elnevezése – kiírva és a képviselő(k)/cégjegyzésre jogosult(ak) aláírása, az SZJA tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősülő Egyéb
vállalkozásnál a hiteligénylő aláírása.
12
Amennyiben a Nyilatkozatot Egyéni vállalkozó/ Egyéni cég/ ŐCSG (képviselő)/ Őstermelő/ az SZJA szerinti egyéni vállalkozónak minősülő Egyéb vállalkozás – egyéni
ügyvéd, közjegyző, magánállatorvos, egyéni szabadalmi ügyvivő - írja alá, úgy a tanúk adatai és aláírása szükséges!
7
8
9

4

