Megrendelés visszaigazolás*
A 2020-02-07 napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, melyet
ezúton visszaigazolok.
A jelen megrendelésben meghatározott termék szállítását és a számlakiállítást a(z) APOFFICE Kft. teljesíti.
Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:
név: Tóth Anita
telefonszám: +36 1 999 6346
mobil: + 36 70 418 0184
fax: +36 1 700 1552
e-mail: apoffice@apoffice.hu
Eladó bankszámlaszáma: 18203332-06031095-40010014
Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek
minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a
változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó
tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést
Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.
Aláírásommal és a megrendelés visszaigazolásának Vevőhöz történő visszaküldés napján a
jelen szerződés létrejött.

Kelt: Budapest, 2020-02-10
[KEF-portálon történő visszaigazolással egyezően.]

Pobori Krisztián László
ügyvezető
Eladó
P.H.

*

Eladó tölti ki

RÉSZLETES ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó, szerződéskötés időpontjára benyújtandó
adatlap
(minta)
A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ

2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVT.) 3. § (1) BEKEZDÉSÉNEK

1. B) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZET RÉSZÉRE
Alulírott,
név: Pobori Krisztián László
születéskori név: Pobori Krisztián László
anyja neve: Törőcsik Erzsébet
születési helye, ideje: Magyarország, Budapest, 1980.06.07
mint a
szervezet neve: AP-OFFICE Kft.
székhelye: 1039 Budapest, Család utca 37.
adószáma: 23440139-2-41
cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: cg.01-09-965731
törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1)
bekezdésének 1. b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel arra, hogy az olyan
belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő együttes feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonosai
megismerhetők, amelyet jelen nyilatkozat 1. függelékében teljes körűen bemutatok;
b) 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; a gazdálkodó szervezet adóilletősége: Magyarország
c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.)
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, egyúttal külföldi illetőségű szervezet
esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban
mellékelem;
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, amelyet
a jelen nyilatkozat 2. függelékében teljes körűen bemutatok.
Kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben
megfelelnek. Tudomásul veszem, és vállalom hogy

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a költségvetéséből csak a fenti feltételeknek megfelelő
gazdálkodó szervezet részére nyújthat támogatást, illetve teljesíthet szerződés alapján
kifizetést, ennek megfelelően a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:
a) a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)



alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek
a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján továbbá a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Kelt, Budapest, 2020-02-10

aláírás

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti
gazdálkodó szervezet
Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosairól

Név

Pobori
Krisztián
László

Szül.
név

Pobori
Krisztián
László

Szül. hely

Magyarország,
Budapest

Szül.
ideje

1980.06.07

Kelt, Budapest, 2020-02-10

aláírás

Anyja
neve

Törőcsik
Erzsébet

Tulajdoni
hányad
(%)

Befolyás
mértéke

100 %

100 %

(%)

Szavazati
jog
mértéke
(%)
100 %

