FELSZÁMOLÁS ALÁ VONT TÁRSASÁG KÉPVISELŐJÉNEK
NYILATKOZATA
Társaság neve és címe:_ ______________________________________________________
Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei (cím, telefon, e-mail) __________________

A társaság könyvelőjének a neve, címe telefonszáma, e-mail elérhetősége:
___________________________________________________________________________
A fenti társaság képviselőjeként, (meghatalmazásával igazolt)
meghatalmazottjaként
büntetőjogi felelősségem tudatában a társaság folyamatban lévő ügyeiről és vagyoni
helyzetéről alábbi nyilatkozatokat teszem:
1. MUNKAVÁLLALÓK: (kérjük nyilatkozzon a jelenleg alkalmazásban álló, nyitott
jogviszonnyal rendelkező munkavállalókról, a GYES/GYED állományban lévőkről is)

2. FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEK: (kérjük nyilatkozzon a folyamatban
lévő peres ügyekről, (ügyszám, bíróság, alperes/felperes, per tárgya, per állása) kérjük
megadni a jogi képviselő nevét elérhetőségét (telefon, e-mail).

3. LEZÁRATLAN SZERZŐDÉSEK FELSOROLÁSA: (Kérjük sorolja fel azon
szerződéseket, melyek az eljárás kezdő napján még folyamatban voltak és vannak.
Kérjük a szerződéseket –iratjegyzékkel- jelen nyilatkozathoz mellékelni.)

4. TÁRSASÁG INGATLAN VAGYONÁNAK ISMERTETÉSE: (Kérjük sorolja fel
a társaság tulajdonát képező ingatlanok címét és ingatlan-nyilvántatásba bejegyzett
helyrajzi számát, valamint az ingatlan megnevezését.)

5. A TÁRSASÁG TULAJDONÁT KÉPEZŐ GÉPJÁRMŰVEK: (Kérjük sorolja fel
a gépjárművek rendszámát és típusát, valamint jelölje meg, hogy a gépjármű jelenleg
kinek a használatában van és milyen jogcímen használja.)

6. TÁRSASÁG TULAJDONÁT KÉPEZŐ INGÓSÁGOK: (Kérjük röviden
ismertesse milyen egyéb ingóságokkal rendelkezik a társaság. TÁRGYI ESZKÖZÖK,
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BÉRLETI JOGOK, KÉSZLETEK. Kérjük mellékelni a tárgyi eszköz kartonokat és
közölni az ingóságok őrzési/tárolási helyét.)

7. TÁRSASÁG MUNKAVÁLLALÓK FELÉ FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI:
(Kérjük jelölje meg van e a társaságnak a munkavállalói felé elmaradt munkabér, vagy
egyéb bér jellegű tarozása, közölje a tartozás összegét és jogcímét.)

8. KÉREM NYILATKOZZON ARRÓL, HOGY A MUNKAVÁLLALÓKTÓL
LEVONT JÁRULÉKOK A NAV FELÉ BEFIZETÉSRE KERÜLTEK E, HA
NEM, MIKORTÓL ÉS A BEFIZETÉS ELMARADÁSÁNAK MI VOLT AZ
OKA:

9. AZ ELJÁRÁS KEZDŐ NAPJÁN MEGLÉVŐ PÉNZTÁRI PÉNZKÉSZLET
ÖSSZEGE:
10. NYILATKOZZON ARRÓL, HOGY A TÁRSASÁGNÁL VOLT E NAV
ÁTFOGÓ ELLENÖRZÉS HA IGEN MIKOR:

11. JELENLEG FOLYAMATBAN LÉVŐ HATÓSÁGI ELLENÖRZÉSEK:
(NAV Adóigazgatóság, NAV Bűnügyi Igazgatóság, NYUBI, egyéb)

12. ADÓS IRATANYAGÁNAK MENNYISÉGE ÉS JELENLEGI TÁROLÁSI
HELYE:

Nyilatkozathoz csatolt mellékletek felsorolása:

Egyéb, a képviselő megítélése szerint fontosnak tartott tájékoztatások:
Kelt: ………………..19…………………………….
……………………………………
Ügyvezető (képviselő, meghatalmazott)
aláírása

