Valkon 2007 Kft munkatársa:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Forgó Hajnalka
30/661-8951
76/579-009
forgoh@valkon.hu
Ikt. Szám:

Gazdasági társaság

MEZŐGAZDASÁGI GÉPFINANSZÍROZÁSI KÉRELEM 2021
A megvásárolandó gép adatait csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a jelen okirathoz nem kerül csatolásra az Ügyfél által aláírt szállítói ajánlat
és/vagy eszköz specifikáció vagy más egyéb okirat, melyből a finanszírozandó eszköz adatai lenti részletezettséggel megállapíthatóak!
1. ALAPADATOK
Nettó vételár
A megvásárolandó gép neve, márkája
évjárat
Szállító
HUF
EUR

Összesen:
Finanszírozás formája:
Igényelt futamidő:
Finanszírozás devizaneme:
ÁFA bevallás gyakorisága:
ÁFA visszaforgatás:
Törlesztés ütemezése:
Tervezett beruházás:
Támogatás összege (HUF):
Saját erő:
ÁFA összege:

0
Zártvégű lízing
1
2

3
Havi

Van

Nyíltvégű lízing
4
5
HUF
Negyedéves
Igen
Havi
Nincs

HUF
EUR
HUF
EUR
Igényelt finanszírozott összeg:
HUF
EUR
A pályázattal érintett gép/ek/et a pályázati döntéstől függetlenül:

Operatív lízing
Hitel/Kölcsön:
6
7
év
Egyéb:
hó
EUR
Használt gép:
Éves
Új gép:
Nem
Nem ÁFA-s
Negyedéves
Évi kétszeri
Elnyert támogatás intenzítása(%):

Megvásárolom

Nem vásárolom meg

2. ÜGYFÉLINFORMÁCIÓK
A vállalkozás neve:
Röviditett neve:
Fő tevékenység megnevezése:
Jogi forma:
Tevékenység kezdete (év, hónap):
Foglalkoztatottak száma (fő)
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Fő tevékenység TEÁOR száma:
Az igénylő vállalkozás projektcégnek minősül-e: *
igen
Vállakozás székhelye**:
irsz.
Helyiség
utca, házszám
Vállakozás levelezési címe:
irsz.
Helyiség
utca, házszám
Ügyfél elérhetősége:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Finanszírozási kérelmet kitöltő kapcsolattartó neve és beosztása:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:

nem

Képviseletre jogosult (a cégek közhiteles nyilvántartás alapján aláírásra jogosult képviselő(k) adatait kérjük megadni.)
Neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja születési neve:
Lakcíme:***
Személyazonsságot igazoló hatósági igazolvány típusa, száma:
Lakcímkártya száma:
Végez-e integrátori tevékenységet a vállakozás?
Amennyiben igen, kérjük annak rövid bemutatását:

Beosztása:
végzettsége:
állampolgárság
lakcímkártya száma

igen

nem

* projektcég alatt értendő olyan kifejezetten egy meghatározott cél megvalósítása érdekében (pl. szálloda, bevásárló központ építése, bérbeadása,
üzemeltetése, autópálya építése) és/vagy a finanszírozott eszköz fejlesztése, üzemeltetése érdekében létrehozott társaság, amelynek nincs jelentős
eszközállománya, egyéb tevékenységet nem végez és a finanszírozott összeg visszafizetése döntő mértékben a finanszírozott eszközökből származó
bevételtől függ. Amennyiben az igénylő vállalkozás mindkét mezőt üresen hagyja, úgy válaszát nemleges válaszként értékeljük.
** Amennyiben a székhely küldöldi, magyaroszági fióktelep címének megadása is szükséges.
*** A megfelelő kiválasztandó. Amennyiben a lakcím külföldi, magyarországi tartózkodási hel, valamint közszereplő,nyilatkozat kitöltése
szükséges.
Ha a vállalkozás, mint ügyfél nevében, vagy megbízása alapján aláírásra jogosult személyen kívüli harmadik személy jár el
(meghatalmazott), vagy egyébként az ügyfélnek kézbesítési megbízottja van, úgy kérjük a külön okiratba foglalt "Azonosítási
adatlap" elnevezésű nyomtatványt is kitölteni.

3.

TULAJDONOSI SZERKEZET
Magánszemély esetén:
Tulajdonos
születési helye/ideje;
Társas vállalkozás
esetén: adószám

Társaság tulajdonosai

4.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK
Vállalkozás/Társaság neve

5.

Adószám

Cégjegyzékszám

Tárgyévet
Tulajdonosi
részesedés
megelőző év
(%)
árbevétele (eFt)

Értékesített
termék/szolgáltatás

Tárgyévet megelőző Tárgyévi éves
év éves bevétel (e bevétel terv (e
Ft)
Ft)

Aktuális lejárt vevőkövetelések a kérelem időpontjában:
ebből 60 napot meghaladóan lejárt
Határidőn túli fizetési kötelezettségek a kérelem időpontjában:
ebből 60 napot meghaladóan lejárt
Vevőkkel kapcsolatos lejárt követelések összege
Vevő neve
15-30 nap (Ft)
31-90 nap (Ft)

91-180 nap (Ft)

Kapcsolat
kezdete
(év)

180 nap felett (Ft)

LEGJELENTŐSEBB 5 SZÁLLÍTÓ
Szállító neve

Szállítónak történő
fizetés átutalással
történik

Beszerzett termék

igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
Aktuális lejárt szállítókkal szembeni kötelezettségek a kérelem
időpontjában:
ebből 60 napot meghaladóan lejárt
Határidőn túli fizetési kötelezettségek a kérelem időpontjában:
ebből 60 napot meghaladóan lejárt
Szállítókkal kapcsolatos lejárt kötelezettségek összege
Szállító neve
15-30 nap (Ft)
31-90 nap (Ft)

7.

Milyen kapcsolatban áll
a kérelmező
vállalkozással

LEGJELENTŐSEBB 5 VEVŐ
Vevő neve

6.

Tulajdoni
hányad (%)

Tárgyévi éves
Tárgyévet
megelőző év éves beszerzés terv
beszerzés (e Ft)
(e Ft)

91-180 nap (Ft)

Kapcsolat
kezdete
(év)

180 nap felett (Ft)

FENNÁLLÓ MÉRLEGEN BELÜLI ÉS KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK (hitel, lízing, bérlet, kezesség, egyéb kölcsön stb)

Kötelezettség típusa

Összesen:

Finanszírozó

Fennálló
Deviza Lejárat
kötelezettség (e
nem (év,hó)
Ft)

-

Törlesztő rész
(e Ft)

-

Felhasználási cél/Eszköz

Számlavezető Bankok adatai
Számlavezető Bank neve

8.

Pénzforgalmi számla száma

Forgalom (%)

NETTÓ ÁRBEVÉTEL
Tárgyévet megelőző év (tény) 2019

Főbb árbevételi források

Termesztett növény

Termelt
mennyiség (t)

Terület (ha)

Tárgyév (terv) 2020

Nettó árbevétel
(e Ft)

Terület (ha)

Termelt
mennyiség (t)

Nettó árbevétel
(e Ft)

Ebből integrációban:
Tenyésztett állat

Összesen:
Ebből integrációban:
Bérmunkavégzés
árbevétele
Terület alapú támogatás
bevétele:
Egyéb bevétel:
Mindösszesen (e Ft)
9.

Nettó árbevétel
(e Ft)

Értékesített darab

Nettó árbevétel
(e Ft)

Értékesített darab

-

MVH határozatban visszaigazolt
összeg (2019)

-

MVH határozatban visszaigazolt
összeg (2020)

MŰVELT FÖLDTERÜLETEK MINŐSÉGE, NAGYSÁGA
2019
Saját földterületek

2020

AK

ha

támogatás
alapja (ha)

AK

ha

támogatás
alapja (ha)

AK

ha

támogatás
alapja (ha)

AK

ha

támogatás
alapja (ha)

Szántó
Gyümölcs, egyéb ültetvény
Egyéb (rét, legelő, erdő)
Saját földterületek
Tartósan
bérelt
Rövid
bérlemény
Mindösszesen:
T: Tárgyév
Tartósan bérelt földterületként kérjük megjelölni azokat, amelyeknél a bérleti jogviszony a kérelem időpontjától számítva legalább a kért
futamidő végéig terjed.
10. MEGLÉVŐ GÉPPARK

Megnevezés, típus

db

gyártási
év

piaci érték
(e Ft)

Nettó
beszerzési
ár (e Ft)

Vásárlás
dátuma
(év, hó)

A gépet terhelő adósság (hitel,
lízing, bérlet, terheletlen)
Jelenleg
Lejárat (év, hó,
fennálló összes
nap)
adósság (eFt)

11. KÖZTARTOZÁSRA ÉS ÁRBEVÉTELRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT
Kijelentjük
" Hamis" válasz esetén:
BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGÜNK / FELELŐSSÉGEM
hogy az
TUDATÁBAN / KIJELENTEM, HOGY
állítás
a Vállalkozásnak (leendő ügyfélnek) NAV, önkormányzati,
IGAZ
adóhatóság, illetékhivatal ill. más szervezetek felé lejárt
köztartozása nincsen.
HAMIS
a Vállalkozásnak a NAV-nál átütemezett köztartozása
nincsen.
a Vállalkozásnak nincs peres ügye/bírósági eljárása
folyamatban, amely jelentősen befolyásolja az üzleti
tevékenységet.
a Vállalkozás rendelkezik az árbevétel 50%-át vagy azt
meghaladó mértékben devizabetéttel (az utolsó lezárt
beszámolója alapján)

IGAZ
HAMIS

Az átütemezett tatozás megfizetésére vonatkozó határozatot és a
megállapodás alapján eddi megfizetett tartozások igazolását (bankszámlakivonat) vagy olyan NAV igazolást, melyen a fizetési kedvezmény (átütemezett
köztartozás) részletezésre került, benyújtani szíveskedjenek.

IGAZ
HAMIS
IGAZ
HAMIS

12 ÜGYFÉLNYILATKOZAT
Jelen Adatlap aláírásával tudomásul vesszük, hogy az üresen hagyott mezőket nemleges váalszként, ill. nulla értékként értelmezzük. Valótlan
vagy megtévesztő adatok közlése a Finanszírozó szerződési feltételeinek megfelelően azonnali felmondásra illetve az elbírálás alatt álló
hitelkérelem elutasítására szolgáltat okot. Jelen okirat aláírásával kijelentem/kijelentjük, hogy a fentiekben a finanszírozást igénylő ügyfél
nem áll csőd-, vagy felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt, legjobb tudomásom/tudomásunk szerint ilyen eljárás megindítása sem
fenyegeti.
Tudomásul veszem, hogy a Finanszírozási kérelemben rögzített adatokban
bekövetkezett változásról köteles vagyok a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül írásban a Finanszírozó részére értesítést küldeni
vagy a Valkon 2007 Kft. címére írásban értesítést küldeni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a fentiekben megjelölt és beírt adatok a valóságnak megfelelnek,
hitelesek és pontosak, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törv.
8.§ (1) bekezdése alapján

alulírott(ak)
mint a
képviselője (képviselői), büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy
a fent megnevezett jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek (továbbiakban: Társaság) nincs természetes
személy tulajdonosa, más Társaság(ok)on keresztül sem. Ez esetben kérjük, adja meg a Társaság vezető tisztségviselőjének
(tisztségviselőinek) adatait.
a fent megnevezett jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek (továbbiakban: Társaság) természetes személy
tulajdonosa(i),illetve ha a Társaságban - részben vagy egészben, akár többes tulajdonosi áttételen keresztül is - más Társaság(ok)
rendelkezik (rendelkeznek) tulajdonnal, akkor e Társaságok legvégső természetes személy Tulajdonosa(i) az alábbiak
Természetes személy
tulajdonos neve:
Természetes személy
tulajdonos születési neve:

Lakcím:
Külföldi állampolgár
magyarországi
tartózkodási helye:
Állampolgárság:
Azonosító okmány(ok)
típusa, száma:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Tulajdoni hányad (%):
Kiemelt közszereplő-e**
igen
nem
igen
nem
igen
nem
Közszereplői státusz
megnevezése: ***
Pénzeszközök forrása:***
A fenti külföldi lakcímmel rendelkező kiemelt közszereplőként megadott személy(ek)re a "Nyilatkozat külföldi lakóhellyel rendelkező
természetes személy részére" kitöltése szükséges.
*A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törv. 3.§ (1) bekezdés ra)re) alpontjai alapján.
** A pénzmosás és terroizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törv. 4.§ (1) és (2)
bekezdései alapján.
*** Kiemelt közszereplő esetén kitöltendő.
Kijelentem (kijelentjük), hogy amennyiben bármely jövőbeli megbízásomat (megbízásunkat) a jelen nyilatkozattól eltérő személy nevében,
érdekében, javára kezdeményezem (kezdeményezzük), arról -a megbízás benyújtásával egyidejűleg -írásos nyilatkozatban tájékoztatom
(tájékoztatjuk) a Finanszírozót. Kijelentem (kijelentjük) továbbá, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak, és tudomással bírok
(bírunk) arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törv.
alapján a tudomásszerzást követő öt munkanapon belül köteles (kötelesek) vagyok (vagyunk) bejelenteni a fenti adatokban bekövetkező
változásokat.

A FATCA szabályozás bevezetéséről szóló 2014. évi XIX. Törv. Szerint kijelentem, hogy az amerikai adójogi szabályok értelmében

a.) amerikai adóalanynak minősülök, egyúttal kitöltöm a szükséges nyilatkozatot
b.) nem minősülök amerikai adóalanynak
A jelen nyilatkozat megadásával egyúttal kötelezem magam arra, hogy USA-beli adójogi státuszomban történő változásról a Bankot
haladéktalanul írásban tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a hivatkozott törvény értelmében a Bank köteles az ügyfelek FATCA
státuszát megvizsgálni és amerikai adóalanynak ninősülő ügyfelek adatait a helyi adóhatóságnak - az amerikai adóhatóság irányában
fennálló jelentéstételi kötelezettség érdekében - továbbítani.
Egyéb nyilatkozatok

Az elektronikus levélcímre vonatkozó 2. pontban foglalt nyilatkozattétel esetén a finanszírozó joggal bízhat a vállalkozástól származó - vagy tőle származóként
megjelenő - minden rendelkezésben, jognyilatkozatban és az ebből eredő kárért nem felelős a vállakozás felé. A telefaxon, elektronikus levélben közölt
megbízásokkal illetve rendelkezésekkel jognyilatkozatokkal kapcsolatban felmerülő esetleges visszaélésekből eredő összes kockázatot a vállalkozás viseli, az
ebből eredő károk különösen egy harmadik fél csalási szándékú telefax vonalra csatlakozása, egyéb elektronikus vonalra történő csatlakozása, az aláírások
vagy iratok hamisítása banktitoknak minősülő adatok illetéktelen személy tudomására jutása, illetéktelen személy által történő használata és az
adattovábbítás technikai hibái (pl: telefonvonal hiba; a telefax nem a finanszírozóhoz érkezik; telefax szám hibás megadása, e-mail hiba) és az esetleges
adatváltozások be nem jelentése, illetve a késedelmes bejelentése miatt keletkező károk kizárólag a Vállalkozást terhelik. A Finanszírozó az ezzel kapcsolatos
mindennemű felelősségét kizárja. Kijelentem, hogy amennyiben elektronikus levélcímem(eim) megváltozik, törlésre kerül vagy egyébként nem kívánom
használni, haladéktalanul köteles vagyok értesíteni a Finanszírozót, melynek elmulasztásából eredő valamennyi kárt és kockázatot köteles vagyok viselni.
Tudomásul veszem, hogy a felek egymásnak a fentiek szerint megküldött értesítései/nyilatkozatai kézbesítettnek minősülnek elektronikus levél esetén az
elküldés napján. Amennyiben elektronikus levél útján történő küldés esetén hibaüzenet jelenik meg, a Finanszírozó a részemre címzett küldeményét egyszerű
postai küldeményként továbbítja, küldemény a postai feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősül.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Valkon 2007 KFt az ügyfél-átvilágítás eredményét, az ügyél-átvilágítás elvégzése érdekében igényelt adatot, és az általa elvégzett
ügyfél-átvilágítási intézkedések során birtokába jutott, a Vállakozás mint ügyfél, illetve az ügyfél nevében eljáró vonatkozó egyéb dokumentációt a
Finanszírozó, illetve a Finanszírozó bankcsoportja tagjainak a rendelkezésére bocsátja.
Büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ellenem, az általam képviselt cég ellen peres vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.
Meghatalmazom a Valkon 2007 Kft-t, hogy a gépvásárláshoz szükséges finanszírozás tárgyában nevemben és helyettem eljárjon, ezzel kapcsolatban
tudomásul veszem, hogy jelen finanszírozási kérelmet Valkon 2007 Kft. a saját választása szerint valamely, a vele szerződéses kapcsolatban álló Finanszírozó
felé továbbítja.
Felhatalmazom Finanszírozót,
hogy a finanszírozási kérelemben közölt adatok valódiságát ellenőrizze, valamint, hogy a Finanszírozó és a benne hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törv. szerint közvetve vagy közvetlenül befolyással rendelkező személyeket, hogy a jelen kérelemben foglalt
adataimat továbbítsa és kezelje, jelen kérelem elbírálásának eredményéről és az esetleges elutasítás indokairól a Valkon 2007 Kft-t tájékoztassa. Ez utóbbi
felhatalmazásom a hatályos jogszabályok szerint banktitok megtartási kötelezettség alóli feloldásnak is minősül. Tudomásul veszem, hogy a Finanszírozó az
adataimat a vonatkozó jogszabályok és az általam megismert üzletszabályzata szerint kezeli. A Finanszírozó jogosult a megadott adatokat a nyilvános
adatbázisok, hatósági nyilvántartások és egyéb források igénybe vételével ellenőrizni. A Finanszírozó a nem természetes személy ügyfél, egyetemleges
kötelezett, egyéb biztosítékot nyújtó személyek képviselőinek illetve ezek személyekre vonatkozó, egyébként banktitoknak, üzleti titoknak, biztosítási titoknak
minősülő információkat és/vagy adatokat kezeli. Az adatkezelésssel és átadással kapcsolatos részletes tájékoztatást (pl:adatkezelés célját, az adatok
kezelésével kapcsolatos kifogást, adatkezelés időtartamát, adatok átadását 3. személyek részére) az "ügyféltájékoztatás és ügyfélnyilatkozatok" elnevezésű
okirat tartalmazza, melyet az érintett személy szintén a finanszírozási dokumentáció részeként aláírt. A Finanszírozó az érintett személyek részére a nyilvános
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban is tájékoztatást ad az adatkezelés részéről. A központi hitelinformációs rendszerbe (KHR) és az onnan történő
adattovábbítás feltételeiről, céljáról, az átadható adatok köréről, az ezzel kapcsolatos tájékoztatáskérési és jogorvoslati lehetőségekről kapott teljeskörű
felvilágosítást tudomásul veszem. A finanszírozási kérelemben megadott információkat, adatokat, tényeket a Finanszírozó banktitokként kezeli. Elfogadom,
hogy a jelen finanszírozási kérelemben és finanszírozási szerződésben szereplő adatoknak, tényeknek, az azokból következő összefüggéseknek, és a
Finanszírozóval meglévő egyéb jogviszonyom alapjána banktitok körébe tartozó információknak a Valkon 2007 Kft. felé a Finanszírozó által történő átadása
nem minősül banktitok megsértésének.
Felhatalmazom továbbá
Finanszírozót, hogy a KHR-ből (Központi Hitelinformációs rendszer) az ügyfélátvilágítás keretében, az ügyfél azonosítása céljából referenciaadatokat kérjen le.
Továbbá a szerződéskötést követően az azonosító adatokat, valamint az új szerződésre vonatkozó adatokat a KHR-t üzemeltető BISZ Zrt részére átadja. A BISZ
Zrt. a pozítiv adóslista keretében átvett adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 évig tartja nyilván. Kijelentem és elfogadom, hogy a
szerződésben vállalt fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben a meg nem fizetett tartozás több mint 30 napon keresztül fennáll, a
jogszabályban előírt adatok szintén a BISZ Zrt részére átadásra kerülnek (negatív adóslista).
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a szerződéses feltételeknek megfelelően, a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés azonnali hatályú
felmondására szolgáltat okot.
Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelem átvétele nem minősül sem a Valkon 2007 Kft., sem pedig a Finanszírozó részéről a finanszírozási szerződés
megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalásnak, hitelígérvénynek.
ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY ÉS NYILATKOZAT:
Alulírott leendő ügyfél kijelentem, hogy a fentiek szerint igényelt konstukcióra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) átvettem, megértettem, a
finanszírozási szerződés létrejötte esetére a benne foglaltak alkalmazását elfogadom. Kijelentem, hogy az ÁSZF alábbi rendelkezéseire a finanszírozó külön is
felhívta figyelmemet.
ÁSZF rendelkezések: késedelmi kamat és a késedelmes teljesítés egyéb jogkövetkezményei, ügyleti kamat kiszámítása és korrigálása a szerződésen
szereplőhöz képest, a finanszírozási szerződéshez kapcsolódó egyéb díjak és költségek, ügyleti kamat és egyéb szerződéses feltétel egyoldalú módosítása,
költségek és díjak egyoldalú módosítása, biztosítások feltételei, azonnali hatályú felmondás, biztosítékok, elszámolás sajátos szabálya, az adóst terhelő
tájékoztatási kötelezettség, általános jogi fórum, hirdetmények.
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A kérelmen szereplő ügyfél személyazonosságát, aláírási jogosultságát ellenőriztem, azt aláírásommal igazolom.
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14. CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
Finanszírozandó eszköz/ök műszaki specifikációját tartalmazó szállítási megrendelő
Ügyfél által elfogadott finanszírozási ajánlat
Az utolsó 2 lezárt év (auditált) beszámolója kiegészítő mellékletekkel. (amennyiben van könyvvizsgálói jelentéssel)
90 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat (bírálat függvényében időszaki mérleg + eredménykimutatás)
30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy egyéb nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló okira
Cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldány
Utolsó egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződés másolata (+ tagjegyzék, amyenniben a társasági szerződésben nem
szerepelnek)
Képviseletre jogosult személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, kártyás vezetői engedély stb) és
lakcímet igazoló hatosági igazolvány másolata
NAV igazolás köztartozás-mentességről (30 napnál nem régebbi), amennyiben nem szerepel a Köztartozás mentes adózók listáján.
Amennyiben a 12. pont alapján átütemezett köztartozásra vonatkozó fizetési kötelezettsége áll fenn, úgy az erre vonatkozó határozatot,
és az eddig megfizetett tartozások igazolásásra vonatkozó okiratokat is csatolni szíveskedjék!
Mezőgazdasági termelő ügyfél esetén az MVH által kibocsátott, földalapú támogatást és a támogatás alapját képező parcellákat
részletező okirat/határozat másolata.
Beruházási támogatáshoz kapcsolódó kérelem vagy határozat
Használt eszkö/ök esetén állapotfelmérés, vagy értékbecslés, valamint forgalmi engedély, törzskönyv másolata, amennyiben forgalomba
helyezett az eszköz
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén kiemelt közszereplői nyilatkozat
Egyszerűsített beszámolót készítő társaságok esetén az elmúlt 2 év főkönyvi kivonata.

Amennyiben az adatlapon szereplő táblázatok sorainak száma nem elegendő az adott táblázattal megegyező adatok
feltüntetésével külön listát szíveskedjen csatolni!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy fenntartjuk a jogot további dokumentumok és információk kérésére!

