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Egyéni vállalkozó, őstermelő és családi gazdálkodó adatlap
(továbbá EVA bevallást készítő ügyfelek)
I. Vállalkozás vezetőjének, egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó adatai
Vállalkozás képviseletében eljáró vezető neve

Születési helye

Születési ideje
.

.

.

II. Számlavezető hitelintézet(ek) és a pénzforgalmi számla(ák) száma
II/1. Adós más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett Vállalkozói fizetési számlái
Számlavezető megnevezése

Pénzforgalmi számlaszáma

II/2. Adós más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett LAKOSSÁGI fizetési számlái
Számlavezető megnevezése

Pénzforgalmi számlaszáma

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma

Ügyfél-azonosító (regisztrációs) szám (Magyar Államkincstár)

Őstermelői igazolvány szám

Családi gazdaság száma

Az ügyfél a családi gazdaság tagja? (Csak termőföld vásárlási hitelcél esetén)
igen

nem

Az ügyfél a családi gazdaság vezetője (családi gazdálkodó)?
igen

nem

A hitelt családi gazdálkodóként kívánja felvenni? (Családi gazdaság nevében hitelt csak a családi gazdaság vezetője vehet fel.)
igen

nem

III. Információs adatlap SZJA szerinti bevallást készítő Ügyfelekre (eFt)
Megnevezés
Forgóeszközök
1. Pénzeszközök
2. Értékpapírok bekerülési értéke
3. Üzletrészek bekerülési értéke

20
(utolsó előtti lezárt év)

20
(utolsó lezárt év)
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4. Vevőkkel szembeni követelések
5. Egyéb (vevőkön kívüli) követelések
6. Az összes követelésből határidőn túli követelés
7. Készletek értéke
Befektetett eszközök
1. Folyamatban lévő beruházások értéke
2. Tárgyi eszközök nettó értéke
3. Tárgyi eszközök bruttó értéke
4. Immateriális javak nettó értéke
5. Immateriális javak bruttó értéke
Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Szállítókkal szembeni kötelezettségek
2. Adó- és társadalombiztosítási kötelezettség
3. Vámfizetési kötelezettség
4. Rövid lejáratú hitel, kölcsön
5. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön éven belül esedékes,
még meg nem fizetett törlesztése
6. Éven belül esedékes lízingdíj + maradványérték
7. Egyéb éven belüli kötelezettség
8. Fentiekből lejárt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön tárgyévben esedékes
törlesztő részlet nélkül
2. Egyéb éven túli kötelezettségek
Egyéb gazdálkodási adatok
1. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök tárgyévi kamata
2. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök tárgyévben esedékes
törlesztése
3. Értékesítés nettó árbevétele az előző év azonos időszaka végén
4. Készletek leltár szerinti értéke előző év elején
5. Készletek leltár szerinti értéke előző év azonos időszaka végén
6. Vásárolt készletek állományváltozásának értéke
a tárgyidőszakban
7. Vásárolt készletek állományváltozásának értéke az előző évben
8. Tárgyi eszközök bruttó értéke előző év végén
9. Foglalkoztatottak létszáma
10. Egyéb bevétel
11. Aktivált teljesítmény érték
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Nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és hozzá
járulok azoknak a hitelnyújtó által történő kezeléséhez.
A magyar nyelvet szóban és írásban is jognyilatkozat megtételéhez szükséges mértékben megértem
(megértjük):

igen
nem

Kijelentem (kijelentjük), hogy a magyar nyelvet szóban és írásban is jognyilatkozat megtételéhez szükséges mértékben megértem
(megértjük), vagy ennek hiányában jelen hiteligénylésemmel (hiteligénylésünkkel) összefüggésben magam gondoskodom (magunk
gondoskodunk) olyan magyar nyelvet értő személy bevonásáról, aki magyarázó tanúként az általam (általunk) ismert nyelven
előzetesen tájékoztat az általam (általunk) aláírt jognyilatkozatok és szerződések tartalmáról. Tudomásul veszem (vesszük), hogy
ha nem gondoskodom (gondoskodunk) magyarázó tanú bevonásáról, akkor ez a mulasztás nem eredményezi a hiteligényemmel
(hiteligényünkkel) összefüggő, általam (általunk) aláírt jognyilatkozatok és szerződések érvénytelenségét.
Jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény rendelkezései szerint
sem bíróságon kívüli adósságrendezésre irányuló megállapodás megkötését, sem bírósági adósságrendezési eljárás lefolytatását
nem kezdeményeztem, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alatt nem állok.
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