NYILATKOZAT

Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy az MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zrt.
(továbbiakban: MGV Zrt.) a hitel dokumentációs anyag alapján hitelképességi vizsgálatot végez.
Tudomásul veszi, hogy az MGV Zrt. a hitelkérelmet - indokolási kötelezettség nélkül - jogosult
elutasítani, vagy az igényeltnél alacsonyabb hitelösszeget megállapítani. Alacsonyabb hitelösszeg
megállapítása esetén az ügyfél jogosult a megállapított hitelösszeget elutasítani, ebben az esetben az
MGV Zrt. és az Ügyfél között kölcsönszerződés megkötésére nem kerül sor.
Az Ügyfél kijelenti, hogy az MGV Zrt.-nél elhelyezett valamennyi dokumentum a valóságnak megfelelő
adatokat tartalmazza.
Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás sem a
vállalkozás, sem egyetlen tagja ellen nem indult, nincs folyamatban és felszámolási eljárás megindítása
iránti kérelem – tudomása szerint - nincs előterjesztve.

Kelt:………………….., ……… (év) …………. (hónap) ……. (nap)

.............................................
(cégszerű aláírás)
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NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSOKRÓL
(NAV/TB, VPOP, Önkormányzat)

Alulírott………………..………………………………………………(cégszerű
aláíró
neve),
mint
a(z)……………………………………………………………………………….(cég neve) vezető tisztségviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy vállalkozásunknak a jelen adatlap beadásakor
-

lejárt köztartozása nincs,
lejárt köztartozása nincs, de átütemezett adótartozással rendelkezik

Kelt:………………….., ……… (év) …………. (hónap) ……. (nap)
......................................

.............................................
(cégszerű aláírás)

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zrt.
Cím: 1054 Budapest, Aulich u. 7.
Telefon: +36 (1) 301-0777, Fax: +36 (1) 301-0776
E-mail: info@mgv.hu
Honlap: www.mgv.hu
2

NYILATKOZAT PERES ELJÁRÁSRÓL

Alulírott…………………..………………………………………..(cégszerű aláíró neve), mint a(z)
………………………….…………………………………………..(cég neve) vezető tisztségviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy vállalkozásunk ellen nincs folyamatban lévő peres eljárás
továbbá, vállalkozásunk nem kezdeményezett peres eljárást, a jelen adatlap beadásakor.

Kelt:………………….., ……… (év) …………. (hónap) ……. (nap)
......................................

.............................................
(cégszerű aláírás)
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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………………………….(anyja neve:…………………………………….........,
születési hely, idő:…………………………………………..) jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok
ahhoz,
hogy
az
MGV
Magyar
Gazdaságés
Vállalkozásfejlesztő
Zrt.
a(z)
…………………………………..........................................................................(vállalkozó,
vállalkozás
neve) hitelkérelmével kapcsolatos ügyintézéséhez a személyi igazolványomról, lakcímkártyámról és
adókártyámról fénymásolatot készítsen, személyes adataimat a vonatkozó törvényi előírásoknak
megfelelően kezelje, valamint hozzájárulok ahhoz, hogy az adatokat számviteli szolgáltatás, könyvelés
során az Adó-Fix Kft. részére (1148 Budapest, Kerepesi út 78/F. fsz. 1.), IT infrastruktúra
karbantartási és üzemeltetés során a PPT Group Kft. részére (1126 Budapest, Böszörményi út 40.),
Elektronikus adatfeldolgozást és adattovábbítást megvalósító számítástechnikai szolgáltatás során a
CREDINFO Kft. részére ( 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.) átadja.
Továbbá, hogy a fent részletezett adatokat a kölcsönszerződés fennállása alatt, illetőleg a
kölcsönszerződés megszűnését követő 10 évig nyilvántartsa és kezelje.

Kelt:………………….., ……… (év) …………. (hónap) ……. (nap)

……………………………………..
Aláírás
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KHR és GIRINFO Lekérdezési Adatlap*

Alulírott,
Név:………………………………………………………………………………….
Születési név:……………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………… ……………
Születési hely, idő:…………………………………………………………………
Személyi igazolvány szám: ……………………………………………………….
ezúton hozzájárulok, hogy a csatolt hitelkérelemhez kapcsolódóan a Központi Hitelinformációs
Rendszerben és a GIRINFO rendszerben lévő adataimat ellenőrzés céljából az MGV Magyar
Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zrt. lekérje, és a lekérdezés eredményét a hitelkérelem elbírálása
során felhasználja, továbbá a kölcsönszerződés megszűnését követően 5 évig tárolja azt.

Kelt:………………….., ……… (év) …………. (hónap) ……. (nap)

_____________________________
Nyilatkozattevő aláírása
(Aláírás nélkül érvénytelen)

* Kérjük, jelen adatlapot, minden a hitelfelvételi folyamatban résztvevő magánszemélyre vonatkozóan kitölteni.
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KHR és GIRINFO Lekérdezési Adatlap
Vállalkozás esetén

Alulírott…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
a(z)………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
Székhely:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….............
Cégjegyzékszám:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Adószám:…………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………
(továbbiakban a Vállalkozás) képviseletében, az MGV Magyar Gazdaság és Vállalkozásfejlesztő
Zrt.-vel (rövidített név: MGV Zrt.; továbbiakban: Társaság) megkötni kívánt kölcsönszerződés
kapcsán, a Központi Hitelinformációs Rendszerről kapott tájékoztatást követően az alábbiak szerint
nyilatkozom.
1.Tudomásul veszem, hogy a Társaság a kölcsönszerződés megkötését megelőzően írásban átveszi a
Vállalkozás alábbi adatait a Központi Hitelinformációs Rendszertől (a továbbiakban KHR):
1.1.Azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
adószám.
1.2.Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a
szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a
szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a
törlesztés módja és gyakorisága, a KHR tv.14.§-ban meghatározott feltételek bekövetkezésének
időpontja és az ezen feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a
lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a lejárt és meg nem fizetett
tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére
történő átruházására, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a
fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme.
MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zrt.
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1.3.Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak
nyilván: a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma), a sorba állított
követelések összege és devizaneme, a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja,
perre utaló megjegyzés.
2.Tudomásul veszem továbbá, hogy a Társaság a kölcsönszerződés megkötését követően írásban átadja
a Vállalkozás alábbi adatait a KHR részére:
2.1.Azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
adószám.
2.2.Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a
szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a
szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a
törlesztés módja és gyakorisága.
3.Tudomásul veszem továbbá, hogy a Társaság a kölcsönszerződés megkötését követően írásban átadja
a Vállalkozás alábbi adatait a KHR részére, amennyiben a Vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát
képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg
nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt:
3.1.Azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
adószám.
3.2.Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a
szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a
szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a
törlesztés módja és gyakorisága, a KHR tv.14.§-ban meghatározott feltételek bekövetkezésének
időpontja és az ezen feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a
lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a lejárt és meg nem fizetett
tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére
történő átruházására, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a
fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme.
4.Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a Társaság részemre a jelen nyilatkozat aláírást
megelőzően teljes körű tájékoztatást adott a KHR-be kerülés feltételeiről, továbbá a KHR-be kerülő
személyes és szerződéses adataimról.
5.Elismerem továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló
tájékoztatóját megismertem.
6.Elismerem, hogy a Társaság a kölcsönszerződések megkötésével egyidejűleg – a jelen nyilatkozat
mellékletét képező adatvédelmi szabályzat és a 3.pontban meghatározott tájékoztató átadásával –
írásban tájékoztatott arról a lehetőségről, hogy a Vállalkozás adatait a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás a Vállalkozás kérésére a kölcsönkérelmem elfogadása esetén és a kölcsönszerződés
MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zrt.
Cím: 1054 Budapest, Aulich u. 7.
Telefon: +36 (1) 301-0777, Fax: +36 (1) 301-0776
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alapján létrejövő szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti, továbbá, hogy a
szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során – a Társaság útján – írásban kérheti a
Vállalkozás a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy a Vállalkozás adatait a pénzügyi
vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje.
7.Tudomásul veszem, hogy a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való
hozzájárulásomat a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Társaság útján, azt követően a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonhatom.
8.Elismerem továbbá, hogy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés előkészítése során a Társaság,
írásban tájékoztatta a Vállalkozást, mint a szerződés megkötése ügyében eljáró természetes személyt, a
KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a Vállalkozást megillető jogokról, továbbá
arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni,
valamint arról, hogy a Vállalkozás adatai a KHR tv. alapján, a 2. és 3. pontokban részletezetteknek
megfelelően átadásra kerülnek, vagy átadásra kerülhetnek.

Kelt:………………….., ……… (év) …………. (hónap) ……. (nap)

………………………………………….
Cégszerű Aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

* Kérjük, jelen adatlapot, minden a hitelfelvételi folyamatban résztvevő vállalkozásra vonatkozóan kitölteni.
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Nyilatkozat

Alulírott, az Igénylő (cégnév:………………………………………………………………………………………………….)
képviseletében kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy:




a hitelkérelemben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek és a hitelkérelem benyújtásának időpontjában
fennállnak.
az MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zrt.(továbbiakban: MGV Zrt.) munkatársa a
kitöltéshez szükségese és a Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR) szóló tájékoztatást megadta.
polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Igénylőnek a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, továbbá az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Vám- és Pénzügyőrség felé lejárt
kötelezettsége nincs.

Az Igénylő képviseletében felhatalmazom
Zrt.(továbbiakban: MGV Zrt.)-t arra, hogy:



az

MGV

Magyar

Gazdaság-

és

Vállalkozásfejlesztő

a hitelkérelemben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott dokumentumok valódiságát bármely
hatóságnál, közigazgatási szervnél és egyéb természetes vagy jogi személynél is ellenőrizze.
az Igénylő vagy annak képviseleti jogosultsággal felruházott cégjegyzőinek személyazonosságát ellenőrizze,
az Igénylő vagy annak képviseleti jogosultsággal felruházott cégjegyzője személyazonosságának igazolásául
bemutatott bármely személyi okmányáról és a benyújtott bizonylatokról fénymásolatot készítsen, s azt
megőrizze.

Az Igénylő képviseletében nyilatkozom, hogy jelen hozzájárulás és felhatalmazás bármely, a banktitok védelmi
vagy adatvédelmi szabályok által felállított jogi korlátozásról történő lemondást jelent. A hitelkérelemmel
kapcsolatos feltételekről tájékoztatást kaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelem érdekében beszerzendő
dokumentumok, a kapcsolódó eljárások, és a szükséges fedezetek értékelésének költségeit a befogadás elutasítása
vagy negatív hiteldöntés esetén is viselnem kell.
A hitelkérelem jóváhagyásáról, illetve esetleges elutasításáról kérem, az alábbi címen értesítsenek:
………………………………………………………………………………………………………………
Alulírott, az Igénylő képviseletében és a magam nevében egyaránt kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatokat
büntetőjogi felelősségem tudatában tettem és egyben nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt………………….., ……… (év) …………. (hónap) ……. (nap)
…………………………………………………………………………..
Kölcsönigénylő cégszerű aláírása
MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zrt.
Cím: 1054 Budapest, Aulich u. 7.
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Formanyomtatvány igénybe vett de minimis támogatásokról
Nyilatkozat

A
………………………………...
program
keretében
a
…………………………………………..……
(beruházás)
finanszírozásához
igényelt
kedvezményes forrás az Európai Unió működéséről szóló 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU rendelet („1407/2013/EU
rendelet”) szerinti de minimis, azaz csekély összegű támogatásnak minősül.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az 1407/2013/EU rendelet szerinti de minimis, azaz
csekély összegű támogatást igényelek, a támogatást nyújtó az igényelt támogatást abban az
esetben ítélheti oda részemre, ha annak összege és az általam, illetve az egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban igénybe vett támogatások összege az
1407/2013/EU rendelet által meghatározott három pénzügyi év időszakában az 1407/2013/EU
rendeletben meghatározott küszöbértéket nem haladja meg.
Az 1407/2013/EU rendeletben előírtak betartása érdekében, alábbiak szerint nyilatkozom arról,
hogy jelen támogatásigénylés időpontjától számított folyó valamint elmúlt két pénzügyi évben
milyen és mekkora összegű állami támogatásból1 (pl. vissza nem térítendő támogatásból,
kedvezményes kamatozású államilag támogatott hitelből, állami támogatással nyújtott
garanciából) részesültem.2
Tudomásul veszem, hogy csekély összegű támogatás esetén támogatás nyújtására csak abban az
esetben kerülhet sor, ha a támogatást nyújtó előzetesen megbizonyosodott arról, hogy egy és
ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi
év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások
bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelő összeget. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

Államilag támogatott hitel, illetve garanciavállalás esetén a támogatás összege alatt a hitelhez, illetve garanciavállaláshoz kapcsolódó
támogatástartalom összegét kell érteni, amelyről a kedvezményezett a hitel, illetve a garanciavállalás megítélésekor igazolást kap.
Vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatás összege a kedvezményezett részére megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét jelenti.
2
Kérjük, hogy a vissza nem térítendő támogatás összegét és az államilag támogatott pénzügyi program (pl.: kedvezményes kamatozású államilag
támogatott hitel, állami támogatással nyújtott garancia) kapcsán igénybe vett forrás támogatástartalmát az alábbi táblázatokban külön
szíveskedjen feltüntetni.
1
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Egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok
egyike fennáll:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai
szavazati jogának többségével;
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás
igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik
vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító
okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott
vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül
ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.
Az a)-d) pontokban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson
keresztül kapcsolattal rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell
tekinteni.
Amennyiben egy vállalkozás és a fentiek szerinti, azonos cégcsoportba tartozó kapcsolt
vállalkozásai a folyó vagy az elmúlt két pénzügyi évben együttesen kimerítették a 200.000
eurónak megfelelő forintösszegű csekély összegű (de minimis) támogatási keretet, nem
jogosultak további támogatásra, csak ha ismét megfelelnek annak a feltételnek, hogy egy és
ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi
év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet vagy más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeletek alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma
tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
Fentiek alapján nyilatkozom, hogy az alábbi vállalkozásokkal kell társaságunkat egy és
ugyanazon vállalkozáshoz tartozónak tekinteni:
Egy és ugyanazon vállalkozások

Sorszám

Cégnév

Cégjegyzék
szám

Adószám

Közvetlen
vagy
közvetett
tulajdonos
megnevezése

Közvetlen
vagy
közvetett
tulajdoni
hányad (%)

Közvetlen/közvetett
kapcsolat

Közvetett
kapcsolat esetén
vállalkozás vagy
magánszemélyen
keresztül
(megnevezés)
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Jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt két pénzügyi évben és a jelen pénzügyi
évben (az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által) igénybe vett vissza
nem térítendő támogatás összege:
Vállal Projekt
kozás címe
megn
evezé
se

Támog
atási
szerződ
és kelte

Megítélt
támogatás
összege
(Ft)

Megítélt
A projekt Támogatot
támogatásb
összes
t
ól csekély költsége
projekt
összegű
(Ft)
esetén
támogatás
program
összege (Ft)
neve

Támogato
tt
projekt
esetén
pályázati
azonosító
szám
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Jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt két pénzügyi évben és a jelen pénzügyi
évben (az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által) igénybe vett államilag
támogatott pénzügyi programhoz kapcsolódó támogatástartalom, illetve egyéb csekély összegűnek
minősülő támogatás összege:

Vállalkozás
megnevezése

Pénzügyi
program
neve

Támogatot
t forráshoz
jutás
időpontja
(szerződés
kelte)

Támogatott
forrás
(pl.:
hitel,
garancia)
összege (Ft)

Támogatott
forráshoz
kapcsolódó
támogatástartalo
m összege (Ft)

Támogatástartal
om összegéből
csekély összegű
támogatáshoz
kapcsolódó
támogatástartalo
m összege (Ft)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenti adatközlésem valótlan, nem teljes, illetve pontatlan,
az adatközlésért és a támogatás szabályosságáért a felelősség engem terhel.
Kijelentem, hogy egyebekben megfelelek az 1407/2013/EU rendeletben meghatározott
feltételeknek és nem esem az 1407/2013/EU rendeletben meghatározott tilalmak hatálya alá, így
különösen nem végzek támogatásból kizárt tevékenységet és nem teljesítem a csőd vagy
felszámolási eljárás bíróság által ellenem történő elrendelésének feltételeit sem.
Kelt. …............................................
……………..………………………
………
(cégszerű aláírás)
Aláíró neve:
Beosztása:
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Nyilatkozat

Alulírott,
……………………………………………………………………..
az
Igénylő
(cégnév:
………………………………………………………………………..) képviseletében kijelentem és aláírásommal
igazolom, hogy vállalkozásunk Magyarország területén székhellyel, rendelkező a 800/2008EK rendelet szerinti
mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV).
Alulírott, az Igénylő képviseletében és a magam nevében egyaránt kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatokat
büntetőjogi felelősségem tudatában tettem és egyben nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt………………….., ……… (év) …………. (hónap) ……. (nap)
…………………………………………………………………………..
Kölcsönigénylő cégszerű aláírása

KKV fogalma: a 2004. évi XXXIV. tv. és a 800/2008EK rendelet értelmében KKV-nak minősül az a
vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 (Kettőszázötven) főnél kevesebb, és éves nettó
árbevétele legfeljebb 50.000.000 (Ötven millió) eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43.000.000 (Negyvenhárom) millió eurónak megfelelő forintösszeg. ezen határértékeke számítási
módjait a hivatkozott törvény és rendelet tartalmazza.
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről
A nyilatkozatban kért adatokat a támogató (és a támogató nevében eljáró szervezet) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-a alapján kéri és kezeli!
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:
az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az
állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a
nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.
II. Belföldi vagy külföldi jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek

1. Alulírott,
………(név)………..,
mint
a
………………(cégnév)
….(székhely)……(adószám)……………. törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az
általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak
szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, ÉS
ab1) Magyarországon [ALÁHÚZANDÓ] rendelkezik adóilletőséggel vagy
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ab2) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van [a megfelelő válasz ALÁHÚZANDÓ], és ez az ország: [ország
megnevezése] , ÉS
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom ÉS
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek
fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:
Tényleges
tulajdonos családi
neve és utóneve

Tényleges
tulajdonos
születéskori
családi neve és
utóneve

Tényleges
tulajdonos
születési helye
és ideje

Tényleges
tulajdonos anyja
születéskori családi
és utóneve

Tulajdoni
hányad

Befolyás
mértéke

* r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2 § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § (2) bekezdésében
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
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re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
vezető tisztségviselője;

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről (kérjük a megfelelő választ
aláhúzni):
A pályázó külföldi személy vagy üzletvezetésének helye külföldön van? Igen - Nem
Amennyiben a pályázó külföldi személy vagy üzletvezetésének helye külföldön van, kérjük,
válaszoljon az alábbiakra:
-

Van a pályázó adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonosa? Igen - Nem

-

Az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak-e? Igen Nem

Amennyiben egyik feltétel sem teljesül, kérjük a pályázó szervezet létesítő okiratát a
nyilatkozathoz csatolni!
Amennyiben egyik vagy mindkét feltétel teljesül, töltse ki az alábbi táblázatot:

adóév

belföldi
illetőségű**
tényleges
tulajdonos*** családi és utóneve,
születéskori családi és utóneve,
születés helye és ideje, anyja
születéskori családi utóneve

magyarországi
forrásból
származó bevétel aránya az
összes bevételhez képest (%-ban)

(a
pályázat
benyújtását
megelőző
utolsó lezárt
adóév*)
* amennyiben a pályázó a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a legutolsó lezárt üzleti évre kell megadni
** személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 2. pontja szerint belföldi illetőségű magánszemély:
a) a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel);
b) az a természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és a három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogát az adott naptári évben - a kiés beutazás napját is egész napnak tekintve - legalább 183 napig Magyarország területén gyakorolja;
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó letelepedett jogállású, illetve
hontalan személy; továbbá
d) az a)-c) pontban nem említett természetes személy, akinek
da) kizárólag belföldön van állandó lakóhelye;
db) létérdekei központja belföld, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel;
dc) szokásos tartózkodási helye belföldön található, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és létérdekei
központja sem állapítható meg;
azzal, hogy a létérdekek központja az az állam, amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb személyes, családi és gazdasági kapcsolatok fűzik.
*** e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek
megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik.
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Ha a fenti táblázatot kitöltötte, kérjük, az alábbi táblázat szerint nyilatkozzon a pályázó szervezet
által teljesített adókötelezettségről:
Adóév

Az adóévre fizetett (fizetendő),
adóvisszatérítéssel csökkentett
társasági adónak megfelelő
adó és az adóalap hányadosa
(%-ban)
(csoportos adóalanyiság esetén
a
csoportszinten
fizetett
(fizetendő) adóvisszatérítéssel
csökkentett adó és az adóalap
hányadosa)

A gazdálkodó szervezet
eredménye pozitív az
adóévben? (igen/nem)

A gazdálkodó szervezet nulla
vagy negatív adóalap miatt
nem fizet társasági adónak
megfelelő adót? (igen/nem)

(a pályázat
benyújtását
megelőző
utolsó
lezárt
adóév)
Ha az előző táblázat szerint a társasági adónak megfelelő adó és az adóalap hányadosa nem éri el
a 10%-ot VAGY nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív, kérjük töltse
ki az alábbi táblázatot:
Adóév

Az illetőség szerinti országban a pályázó és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által
együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó
bevételének aránya az összes bevételhez képest, %-ban

(a pályázat
benyújtását
megelőző
utolsó lezárt
adóév)

4. Nyilatkozat a pályázó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról
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4.1.

A pályázó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:
Gazdálkodó szervezet neve

Sorszám

4.2.
Gazdálkodó
szervezet neve

4.3.

Adószám

Részesedés mértéke
%-ban

Adóilletősége

A 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezet(ek) tényleges tulajdonosa(i):
Tényleges
tulajdonos
családi neve és
utóneve

Tényleges
tulajdonos
születéskori
családi neve és
utóneve

Tényleges
tulajdonos
születési helye
és ideje

Tényleges
tulajdonos
anyja
születéskori
családi és
utóneve

Tulajdoni
hányad

Befolyás
mértéke

Szavazati
jog mértéke

A pályázó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági* minősítése
(kérjük a megfelelő választ aláhúzni)

A 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezet(ek) bármelyikének székhelye, illetősége nem
Magyarországon, hanem az Európai Unió más tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás
elkerülésére? Igen - Nem
Amennyiben a fenti kérdésre a válasz „IGEN”, kérjük, válaszoljon az alábbiakra:
-

Van az adott gazdálkodó szervezet adóéve napjainak többségében a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint belföldi illetőségű tényleges
tulajdonosa? Igen - Nem

-

Az adott gazdálkodó szervezet adóévben elért bevételei többségében magyarországi
forrásból származnak-e? Igen - Nem
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Amennyiben egyik feltétel sem teljesül, kérjük az adott gazdálkodó szervezetek létesítő okiratait
a nyilatkozathoz csatolni!
Amennyiben valamely 4.1. alatt felsorolt gazdálkodó szervezet tekintetében egyik vagy mindkét
feltétel teljesül, töltse ki az alábbi táblázatot:
adóév

Gazdálkodó szervezet neve

belföldi illetőségű tényleges
tulajdonos családi és
utóneve, születéskori családi
és utóneve, születés helye és
ideje, anyja születéskori
családi utóneve

magyarországi forrásból
származó bevétel aránya az
összes bevételhez képest (%ban)

(a
pályázat
benyújtását
megelőző utolsó
lezárt adóév*)

* amennyiben a gazdálkodó szervezet a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a
legutolsó lezárt üzleti évre kell megadni
*Ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság
adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi
illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a
külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő),
adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos
adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az
adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság
nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye
pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az
Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban
valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy
a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50
százalékát;
b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott
államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által
szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét
ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá
az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon
országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve
tevékenysége;
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c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt
társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől
függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek)
kell elérnie a 10 százalékot;
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy
napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni;
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől
eltérő államban lévő telephelyére is;
f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a
külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad
legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek
megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik;
g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első
napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az
adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik.
Ha a fenti táblázatot kitöltötte, kérjük, az alábbi táblázat szerint nyilatkozzon a gazdálkodó
szervezet által teljesített adókötelezettségről:
Adóév

Az adóévre fizetett (fizetendő),
adóvisszatérítéssel csökkentett
társasági adónak megfelelő
adó és az adóalap hányadosa
(%-ban)
(csoportos adóalanyiság esetén
a
csoportszinten
fizetett
(fizetendő) adóvisszatérítéssel
csökkentett adó és az adóalap
hányadosa)

A
gazdálkodó
szervezet
eredménye
pozitív
az
adóévben? (igen/nem)

A gazdálkodó szervezet nulla
vagy negatív adóalap miatt nem
fizet
társasági
adónak
megfelelő adót? (igen/nem)

(a pályázat
benyújtását
megelőző
utolsó
lezárt
adóév)

Ha az előző táblázat alapján a társasági adónak megfelelő adó és az adóalap hányadosa nem éri
el a 10%-ot VAGY nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív, kérjük
töltse ki az alábbi táblázatot, s a táblázatban közölt információk valódiságának alátámasztására
csatolja be a legutolsó lezárt üzleti évről készült beszámolóját, illetve a munkaviszonyban
történő foglalkoztatást igazoló dokumentumokat:
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Adóév

Az illetőség szerinti országban a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest, %-ban

(a pályázat
benyújtását
megelőző
utolsó lezárt
adóév)

III.Civil szervezetek, vízitársulatok
1. Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(civil szervezet, vízitársulat
neve)…(székhely….. ……(adószám) ……………. törvényes képviselője nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. §-(1) 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak
szerint:
a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:
Vezető tisztségviselő
családi neve és utóneve

Vezető
tisztségviselőszületéskori
családi neve és utóneve

Vezető
tisztségviselőszületési
helye és ideje

Vezető
tisztségviselőanyja
születéskori családi és
utóneve

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető
tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó
részesedéssel:
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Sorszám

Pályázó civil szervezet,
vízitársulat

Szervezet neve
(melyben a pályázó
szervezet 25%/ot
meghaladó
részesedéssel bír)

Szervezet adószáma

tulajdoni hányad

c) Az 1. b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezet(ek), azaz
ca) tulajdonosi szerkezete/szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom,
cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom,
cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről az 5.
pontban nyilatkozom.
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az 1.b) pont szerinti szervezet(ek)nek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:
Szervezet neve

Tényleges
tulajdonos családi
neve és utóneve

Tényleges
tulajdonos
születéskori
családi neve és
utóneve

Tényleges
tulajdonos
születési helye és
ideje

tényleges
tulajdonos anyja
születéskori
családi és
utóneve

Tulajdoni
hányad

Befolyás
mértéke

Szavazati
jog
mértéke
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3. Nyilatkozat az 1.b) pont szerinti szervezet adóilletőségéről
Sorszám

Szervezet neve

Adószám

Adóilletőség

4. Az 1.b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (kérjük a megfelelő
választ aláhúzni)
Az 1.b) pontban felsorolt gazdálkodó szervezet(ek) bármelyikének székhelye, illetősége nem
Magyarországon, hanem az Európai Unió más tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás
elkerülésére? Igen - Nem
Amennyiben a fenti kérdésre a válasz „IGEN”, kérjük, válaszoljon az alábbiakra:
-

Van az adott gazdálkodó szervezet adóéve napjainak többségében a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint belföldi illetőségű tényleges
tulajdonosa? Igen - Nem

-

Az adott gazdálkodó szervezet adóévben elért bevételei többségében magyarországi
forrásból származnak-e? Igen - Nem

Amennyiben egyik feltétel sem teljesül, kérjük az adott gazdálkodó szervezetek létesítő okiratait
a nyilatkozathoz csatolni!
Amennyiben valamely 1.b) alatt felsorolt gazdálkodó szervezet tekintetében egyik vagy mindkét
feltétel teljesül, töltse ki az alábbi táblázatot:
adóév

Gazdálkodó szervezet neve

belföldi illetőségű tényleges
tulajdonos családi és
utóneve, születéskori családi
és utóneve, születés helye és
ideje, anyja születéskori
családi utóneve

magyarországi forrásból
származó bevétel aránya az
összes bevételhez képest (%ban)

(a pályázat
benyújtását
megelőző utolsó
lezárt adóév*)

* amennyiben a gazdálkodó szervezet a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a
legutolsó lezárt üzleti évre kell megadni
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Ha a fenti táblázatot kitöltötte, kérjük, az alábbi táblázat szerint nyilatkozzon a gazdálkodó
szervezet g által teljesített adókötelezettségről:
Adóév

Az adóévre fizetett (fizetendő),
adóvisszatérítéssel csökkentett
társasági adónak megfelelő
adó és az adóalap hányadosa
(%-ban)
(csoportos adóalanyiság esetén
a
csoportszinten
fizetett
(fizetendő) adóvisszatérítéssel
csökkentett adó és az adóalap
hányadosa)

A
gazdálkodó
szervezet
eredménye
pozitív
az
adóévben? (igen/nem)

A gazdálkodó szervezet nulla
vagy negatív adóalap miatt nem
fizet
társasági
adónak
megfelelő adót? (igen/nem)

(a pályázat
benyújtását
megelőző
utolsó
lezárt
adóév)

Ha az előző táblázat alapján a társasági adónak megfelelő adó és az adóalap hányadosa nem éri
el a 10%-ot VAGY nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív, kérjük
töltse ki az alábbi táblázatot:
Adóév

Az illetőség szerinti országban a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest, %-ban

(a pályázat
benyújtását
megelőző
utolsó lezárt
adóév)

5. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat
vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek
5.1.
Sorszám

Adóilletőség
Gazdálkodó szervezet
neve

Adószám

tulajdoni hányad %ban

Adóilletősége
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5.2.
Gazdálkodó
szervezet
neve

5.3.

Tényleges tulajdonosok
Tényleges
tulajdonos
családi neve
és utóneve

Tényleges
tulajdonos
születéskori
családi neve
és utóneve

Tényleges
tulajdonos
születési helye
és ideje

Tényleges
tulajdonos
anyja
születéskori
családi és
utóneve

Tulajdoni
hányad

Befolyás
mértéke

Szavazati
jog
mértéke

Ellenőrzött külföldi társaság (kérjük a megfelelő választ aláhúzni)

Az 5.1 pontban felsorolt gazdálkodó szervezet(ek) bármelyikének székhelye, illetősége nem
Magyarországon, hanem az Európai Unió más tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás
elkerülésére? Igen - Nem
Amennyiben a fenti kérdésre a válasz „IGEN”, kérjük, válaszoljon az alábbiakra:
-

Van az adott gazdálkodó szervezet adóéve napjainak többségében a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint belföldi illetőségű tényleges
tulajdonosa? Igen - Nem

-

Az adott gazdálkodó szervezet adóévben elért bevételei többségében magyarországi
forrásból származnak-e? Igen - Nem

Amennyiben egyik feltétel sem teljesül, kérjük az adott gazdálkodó szervezetek létesítő okiratait
a nyilatkozathoz csatolni!
Amennyiben valamely 5.2 alatt felsorolt gazdálkodó szervezet tekintetében egyik vagy mindkét
feltétel teljesül, töltse ki az alábbi táblázatot:
Adóév

Gazdálkodó szervezet neve

belföldi illetőségű tényleges
tulajdonos családi és
utóneve, születéskori családi
és utóneve, születés helye és
ideje, anyja születéskori
családi utóneve

magyarországi forrásból
származó bevétel aránya az
összes bevételhez képest (%ban)

(a pályázat
benyújtását
megelőző utolsó
lezárt adóév)
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* amennyiben a gazdálkodó szervezet a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, a kért adatot a
legutolsó lezárt üzleti évre kell megadni
Ha a fenti táblázatot kitöltötte, kérjük, az alábbi táblázat szerint nyilatkozzon a gazdálkodó
szervezet által teljesített adókötelezettségről:
Adóév

Az adóévre fizetett (fizetendő),
adóvisszatérítéssel csökkentett
társasági adónak megfelelő
adó és az adóalap hányadosa
(%-ban)
(csoportos adóalanyiság esetén
a
csoportszinten
fizetett
(fizetendő) adóvisszatérítéssel
csökkentett adó és az adóalap
hányadosa)

A
gazdálkodó
szervezet
eredménye
pozitív
az
adóévben? (igen/nem)

A gazdálkodó szervezet nulla
vagy negatív adóalap miatt nem
fizet
társasági
adónak
megfelelő adót? (igen/nem)

(a pályázat
benyújtását
megelőző
utolsó
lezárt
adóév)

Ha az előző táblázat alapján a társasági adónak megfelelő adó és az adóalap hányadosa nem éri
el a 10%-ot VAGY nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív, kérjük
töltse ki az alábbi táblázatot:
Adóév

Az illetőség szerinti országban a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest, %-ban

(a pályázat
benyújtását
megelőző
utolsó lezárt
adóév)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére
(és cégjegyzésére).
Kelt: ……………………………….
……………………………………
cégszerű aláírás
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Átláthatósági Nyilatkozat
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ PONTOK:
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek
1. pontja értelemszerűen kitöltendő.
2. pontja alatt található táblázat - Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Azoknak a cégtulajdonosoknak kell kitölteniük, akiknek legalább 25%-os részesedése van a cégben. Ide a
természetes személyeket kell beírni. Abban az esetben, ha ez a pont kerül kitöltésre, akkor az 1-es pont aa)
alpontja az aláhúzandó!
4.1. pont alatt található táblázat
Ezt a táblázatot kizárólag akkor kell kitölteni, ha egy másik vállalkozás tulajdonosa a vizsgált cégnek.
Az adóilletősége mezőbe a „társasági adó” megnevezés szerepeljen. Amennyiben ez a pont kerül kitöltésre,
annak a 4.2. pont kitöltése is kötelező!
4.2. pont alatt található táblázat
A 4.1. pontban feltüntetett vállalkozás végső tulajdonosának adatai szükségesek (magánszemély)
Abban az esetben, ha ez a pont kerül kitöltésre, akkor az 1-es pont ad) alpontja az aláhúzandó!
Utolsó oldalon a táblázat alatt a dátum a hitelkérelem benyújtásának a dátuma legyen.
Minden oldal szignálása, valamint az utolsó oldal cégszerűen történő aláírása szükséges.
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Nyilatkozat

Alulírott, …………………………………………………………………….. az Igénylő vállalkozás (cégnév:
………………………………………………………………………..) képviseletében kijelentem és aláírásommal
igazolom, hogy a vállalkozásunk által igényelt kölcsön nem érinti a vállalkozás közvetlen vagy közvetett
tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e
személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak
megvásárlását, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás
finanszírozását.

Alulírott, az Igénylő képviseletében és a magam nevében egyaránt kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatokat
büntetőjogi felelősségem tudatában tettem és egyben nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt………………….., ……… (év) …………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………………………………………………..
Kölcsönigénylő cégszerű aláírása
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