CÉGALAPÍTÁSI ADATLAP 1 (Kft / Bt)

elektronikus egyszerűsített cégeljárásban szerződésminta alapján.
Kérjük, kitöltve küldje vissza irodánknak:

info@elitgroup2000.hu vagy Fax: +36 1 266 3003
Alapítók személyes adatai

1. Alapító neve :……………………………………………………………………………………
anyja neve:…………………………………………lakcíme: 3 ……………..………………………………………………….
szül. hely:……………………………….. szül idő: 19….. …..hó ……nap
telefonszáma:………………………………….. adószáma 4: ……………………….…………………………………….
személyi száma:…………………………………………… Személyi igazolvány száma: ……………………………
Vagyon hozzájárulás mértéke:…………….…Ft Tulajdoni hányada……...% szavazatok ……..db száma
2. Alapító neve: ……………………………………………………………………………………………………………………….
anyja neve: ………………………………………lakcíme:..…………………………………………………………………..
szül. hely:……………………………….. szül idő: 19….. …..hó ……nap
telefonszáma: …………………………………… adószáma:…………………….…………………………………………
személyi száma:…………………………………………… Személyi igazolvány száma: ……………………………
Vagyon hozzájárulás mértéke:………………Ft Tulajdoni hányada……...% szavazatok ….…..db száma
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Cégadatok

Teljes cégnév :………………………………............................................................................................
Társasági forma: Kft
egyszemélyes□ /
társas
□
Bt □
Kkt □
e-mail címe:………………………………………………………….. honlap címe:…………………………………………….
Törzstőke nagysága:………………………… Ft □ egy összeg □ két részlet Apport juttatás: igen/nem
Főtevékenység megjelölése 6 TEAOR kód szerint:…………………….…………………………………………………….
Egyéb tevékenységek: ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ügyvezető neve:………………..………………………………………………………………………………..…………………….
anyja neve:……………………………………………………………………..………………………………………………….
lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………………………………
szül. hely:……………………………….. szül idő: 19….. …..hó ……nap
telefonszáma:………………………………………..…………………….
adószáma: ………………………………………………………………….
személyi száma: ………………………………………………………….
személyi igazolvány száma: ………………………………………….
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Cégszékhely adatok
Cég ÁFA besorolása: általános áfa szabályok alkalmazása □

alanyi áfa mentesség igen/nem
Cég székhelye 7: …………………………...…………………………………HRSZ:…………………………………….
Cég telephelye:…………………………………………………………………HRSZ:…………………………………………...
Cég fióktelephelye:……………………………………………………………HRSZ:……………………………………………...
Kijelentem, hogy az itt rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok helyesen való közléséért
felelősséggel tartozom!
Dátum: …………………………………

1

………………………………………………

NYOMTATOTT BETŰVEL OLVASHATÓAN KÉREM KITÖLTENI. Ha a nyomtatvány valamely részre nem férnek ki az
adatok, akkor a további adatokat plusz adatlapon kell az adatot feltüntetni.
Értelemszerűen a leánykori nevet is meg kell jelölni (Bt alapítás esetén az Alapító 1. a beltag, az Alapító 2. a kültag.)
3
irányítószám, város, utca házszám, ajtó
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Az alapítók / ügyvezetők igazolványainak fénymásolatát az adatlaphoz mellékelni szükséges
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Cégalapítás esetén legalább 3 különböző cégnevet kell megjelölni, amely más cégnevektől világosan különbözik
6
A http://www.elitgroup2000.hu címről a TEAOR kód hozzáférhető,
7
ir.szám, város, utca házszám, ajtó, helyrajzi szám. Székhely, telephely vagy fióktelephely jogszerű használatát tulajdoni lappal
kell igazolni.
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