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2022. május 31.

Egyéni vállalkozó, őstermelő és őstermelők családi
gazdasága adatlap
(továbbá EVA bevallást készítő ügyfelek)
I. Egyéni vállalkozó, őstermelő és őstermelők családi gazdasága képviselőjének 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)

Tevékenység kezdetének dátuma

FELÍR azonosító

Őstermelők családi gazdaságának nyilvántartási száma
(ŐCSG azonosító)

Az ügyfél milyen minőségben végez mezőgazdasági tevékenységet (több is megadható)?
egyéni vállalkozó

főtevékenység (TEÁOR’08):

őstermelő

főtevékenység (TEÁOR’08):

őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)

főtevékenység (TEÁOR’08):

Az ügyfél az őstermelők családi gazdaságának képviselője?
igen

nem
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Az ügyfél milyen minőségben igényli a hitelt (csak egy választható)
egyéni vállalkozó

őstermelő

őstermelők családi gazdaságának tagja

 stermelők családi gazdaságának képviselőjeként,
ő
a tagok képviseletében

Hitelcél szerinti tevékenységi kör (TEÁOR’08)

ŐCSG tagok FELÍR azonosítói

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

20
(utolsó előtti lezárt év)

20
(utolsó lezárt év)
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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
Agrártámogatások (Gazdálkodjunk Agrár Fejlesztési Hitel, OTP Ritmus Forgóeszközhitel, Támogatás faktoring igénylése
esetén töltendő)
A hiteligénylő őstermelővel azonos nevű és azonos lakcímen élő további magánszemély vett igénybe agrártámogatást 2021.
évben?
igen

nem

Igen válasz esetén kérjük kinyomtatni a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján - https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
tamogatasi-adatok – „Támogatási adatok 2007. évi XVII. törvény alapján (kifizetések 2021.01.01-2021.12.31-ig)” tartalom alatt
elérhető, név és lakcím alapján lekérdezett 2021. évi támogatásokat.
(A lekérdezett adatok az „Eredmények exportálása CSV-be” funkcióval tölthetőek le.)
A lekérdezés eredményét tartalmazó táblázatban a kinyomtatást követően az alábbiak szerint szükséges megjelölni a hiteligénylő/
ŐCSG tagok által kapott támogatásokat:
a) Ha az Őstermelő nem tagja ŐCSG-nek:
Amennyiben a táblázat a hiteligénylő őstermelő támogatási adatain kívül további adatokat is tartalmaz, azokat áthúzással
kérjük jelölni, és a kinyomtatott táblázatot dátummal és aláírással kérjük ellátni.
b) Ha az Őstermelő egyben ŐCSG tag/képviselő:
A hiteligénylő őstermelőnek az általa és az ŐCSG további tagjai által igénybe vett támogatási sorokat a születési dátumok
feltüntetésével kérjük jelölni.
Amennyiben a táblázat további adatokat tartalmaz, melyek sem a hiteligénylőhöz, sem az ŐCSG további tagjaihoz nem köthetőek,
akkor azokat áthúzással szükséges jelölni.
Ezt a dokumentumot a táblázatban megjelölt személyeknek által aláírva és dátummal ellátva kérjük csatolni a hitelkérelemhez.
Tudomásul veszem, hogy jelen hiteligénylésemhez az OTP Bank a Magyar Államkincstár honlapján található (https://www.
mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasi-adatok) nyilvános adatok alapján határozza meg a hitelnyújtáshoz elfogadható 2021. évi
agrártámogatásaim összegét.
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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.
Kelt:

,

Aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. tanú		 2. tanú
Név:

		Név:

Aláírás

		Aláírás

Lakcím:

		Lakcím:

