ZRT alapításának adatfelvételi lapja
Megrendelő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
A találkozó kívánt helye:
Időpontja:
(az alábbi adatokat a cégbírósághoz mindenképpen le kell adni)

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ............................................... Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: .................................................................................... Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ....................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ......................................................................
1.3. A társaság székhelye: .........................................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:
1.4. A társaság telephelye(i): ...................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): ...................................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetősége: ...............................................................................................
2. A társaság alapítói (részvényesei)
2.1. Név: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
Cégnév (név): ................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ............................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
2.2. Név: .............................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
Cégnév (név): ................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ............................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: ......................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ..............................................................................................
3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.
4. A társaság működésének időtartama, működési formája
A társaság időtartama: a) határozatlan
b) határozott, ...............-ig.
4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.
5. A társaság alaptőkéje
5.1. A társaság alaptőkéje .................................................................................................. Ft,
azaz ............................................................................................................. forint, amely
a) ........................................................................................................................ Ft, azaz
....................................................... készpénzből áll, amely az alaptőke ......... százaléka.
Ebből az alapításkor befizetett összeg .................... Ft, amely ............ százaléka az átvenni vállalt részvények
(i) névértékének
(ii) kibocsátási értékének.
b) ................................................................................................................... Ft, azaz
................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely az alaptőke ......... százaléka.
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték ................... Ft, amely ......... százaléka az átvenni vállalt részvények
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.
5.2. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés
a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát
Név: .............................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................
Cégnév: .......................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ............................................................................................................
Székhely: ........................................................................................................................
könyvvizsgáló végezte.
b) készítésére nem kerül sor.
5.3. A társaság alaptőkéje .............. darab ......... Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
5.4. A részvények előállításának módja:
a) nyomdai úton történik.
b) dematerializált módon történik.
5.5. A részvények kibocsátási értéke
a) megegyezik a részvények névértékével.
b) .............. Ft, azaz .......................................................................................... forint.
5.6. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.
6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása
6.1. Az 5.3. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:
Név (Cégnév): ...............................................................................................................
Vagyoni hozzájárulás: ................................................................................. Ft, amelyből
a) készpénz: .............................................................................................................. Ft,
b) nem pénzbeli hozzájárulás
megnevezése: ................................................................... értéke: ........................ Ft.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ....................................................... db,
a nem pénzbeli hozzájárulás után: .............................................................................. db,
összesen: .................................................................................................................. db.
Név (Cégnév): .............................................................................................................
Vagyoni hozzájárulás: .................................................................................. Ft, amelyből
a) készpénz: .............................................................................................................. Ft,
b) nem pénzbeli hozzájárulás
megnevezése: ......................................................................... értéke: .................... Ft.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ........................................................ db,
a nem pénzbeli hozzájárulás után: .............................................................................. db,
összesen: .................................................................................................................. db.
6.2. Amennyiben az alapítók (részvényesek) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget ............-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.
6.3. Amennyiben az alapítók (részvényesek) a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a fennmaradó nem pénzbeli hozzájárulást ...............................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított öt éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani.
7. A részvény átruházásának korlátozása
A részvények átruházásához
a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.
b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Gt. 205. §-ában meghatározott módon.
8. A nyereség felosztása
Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az alapító (részvényes) az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
9. A közgyűlés
9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
9.2. A közgyűlést
a) az igazgatóság
b) a vezérigazgató
hívja össze.
9.3. A közgyűlést évente
a) legalább egyszer
b) ................................................................................................... hónapi gyakorisággal
össze kell hívni a részvénytársaság
a) székhelyére vagy telephelyére.
b) .......................................................................................................................... címre.
9.4. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A meghívót
a) papíralapon
b) elektronikus úton
kell megküldeni.
9.5. A társaság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben
a) közgyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
9.6. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik.
9.7.A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben
a) nem zárják ki.
b) kizárják.
9.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.
9.10. A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
10. Az igazgatóság, a vezérigazgató
10.1. A társaságnál
a) igazgatóság működik.
b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.
10.2.Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke:
Név: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ...........................................................................................
A megbízatás lejárta: .......................................................................................................
10.3.Az igazgatóság tagjai:
Név: .................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................
A megbízatás lejárta: .......................................................................................................
Név: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................
A megbízatás lejárta: .....................................................................................................
10.4.Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles.
10.5.A vezérigazgató:
Név: ..............................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………..
Anyja neve: ....................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................
A megbízatás lejárta: ..................................................................................................
10.6.A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles.
11. Cégvezető
11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
11.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: .........................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ..........................................................................................
12. Cégjegyzés
12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ............................................................................................................................
Név: .........................................................................................................................
12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név:..........................................................................................................................
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ........................................................................................................................
és
Név: ..........................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
13. Felügyelőbizottság
13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
13.2.A felügyelőbizottság elnöke:
Név: .............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................
A megbízatás lejárta: ...................................................................................................
13.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................
A megbízatás lejárta: ...................................................................................................
Név: ............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .......................................................................................
A megbízatás lejárta: ....................................................................................................
14. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: .........................................................................................
Cégnév: ......................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ............................................................................................................
Székhely: .......................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: .................
Kamarai nyilvántartási száma: .........................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ........................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: .......................................................................................
A megbízatás lejárta: ......................................................................................................
15. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítókat (részvényeseket) illeti meg.
16. Egyéb rendelkezések
16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) társaság honlapján
tesz eleget.
16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nyilatkozat az APEH számára 
(könyvelőjével konzultálja meg)


A megfelelő részt kérem húzza alá: 

Az általános forgalmi adónak nem alanya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: áfa tv.) 5 §-a szerint 
vagy
Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség megállapításának módjaÁfa megállapításának módja. Ha Áfa fizetési kötelezettsége van, e rovatban jelöli a választását. Ez esetben legalább egy választásnak lennie kell!

	Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint állapítjuk meg.

Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazzuk.
Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit.
Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk.
Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az áfa tv. 217.§-a alapján állapítjuk meg. 
Az áfa fizetési kötezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok szerint állapítjuk meg.
Az áfa fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi nyilvántartáson alapuló módszer segítségével állapítjuk meg.
Utazásszervezési tevékenységünkre az adó megállapítása érdekében az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk.
Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítésére az általános szabályokat alkalmazzuk.
Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői tevékenységünket adókötelessé tesszük. 
Az áfa fizetési kötelezettséget a mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfa-fizetési szabályok szerint állapítjuk meg.
A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

	A lakóingatlannak minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.


	Az egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre, az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

vagy
Az általános forgalmi adó alóli mentességÁfamentesség. Ha áfafizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs e rovatban kell jelölni adómentességi jogcímét.

Kizárólag közérdekű, vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk.
Alanyi adómentességet választunk.
Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységet folytatunk és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.
Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk.
Lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választunk.

Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:Ezt a pontot akkor lehet kitölteni, ha az a) pontot nem jelölte meg. 

	Az Art. (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény) 22.§ (4) bekezdése alapján (kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal).

Az Art. 22.§ (8) bekezdése alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt).
Az Art. 22.§ (10) bekezdése alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz értékesítése miatt).
Az Art. 22.§ (11) bekezdése alapján (kizárólag adólevonásra nem jogosító értékesítést végző adóalany közösségi termékértékesítése).
Az Art. 22.§ (6) bekezdése alapján (ha az EK más tagállamából beszerzett termék ellenértéke a törvényben jelzett értékhatárt vélhetőleg nem fogja meghaladni, de belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választ).











