Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdése szerint
gazdálkodó szervezet által tett
NYILATKOZAT
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint
költségvetési
támogatás nyújtásához
1. A nyilatkozatételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján):
Szervezet neve:
Székhelye:
Adóilletékessége (ha ez nem Magyarország):
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:
Cégjegyzés módja:
ÖNÁLLÓ
EGYÜTTES
Tényleges tulajdonosainak neve és
személyigazolvány száma, tulajdoni
hányada, befolyásának és szavazati jogának
mértéke:
A gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetve több mint 25%-os tulajdoni
részesedéssel, befolyással vagy szavazati
joggal rendelkező jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet
neve, tulajdoni hányada, befolyása és
szavazati jogának mértéke:
tényleges tulajdonosainak természetes
személyazonosító adatai, tulajdoni
hányada, befolyásának és szavazati
jogának mértéke:
adóilletősége:
ellenőrzőtt külföldi társaság-e (ehhez
kapcsolódó egyéb szükséges adat):
(A 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány másolatát a nyilatkozattétel1 jogosultság ellenőrzése
céljából kérjük csatolni!)
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői)
nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a
következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1.
pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül:
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
b) a szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye
van,
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.
3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazolja), hogy a jelen nyilatkozatban
foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés
semmis.
Kelt:
aláírás

aláírás

