2. űrlap
KÉRELEM védőkeret támogatott kiosztására
Kérelem - jogi személy és vállalkozó
1.1. A kérelmező megnevezése és székhelye
________________________________________________________
________________________________________________________
1.2. A kérelmező törzsszáma: ______________________________
1.3. A kérelmező adóazonosító száma:
1.4. A kapcsolattartó személy vezeték- és utóneve, telefonszáma és e-mail címe:
_____________________________________________________________________
________________________________________________________
1.5. A képviseletre jogosult személy vezeték- és utóneve: ________________________
________________________________________________________
1.6. A traktor rendszámtáblájának száma: _____________________________
1.7. Karikázza be a jogi személyre és a vállalkozóra vonatkozó adatokat:
1) a jogi személy ellen a csődeljárásra és a felszámolásra irányadó előírásoknak megfelelően
korábban nem indult csődeljárás, reorganizáció vagy felszámolás, valamint a gazdasági
társaságok és egyéb szervezési formák jogállására irányadó törvény szerint nem indult
kényszertörlési eljárás
1) 1) igen 2) nem
2) a jogi személy vagy vállalkozó nem rendelkezik tevékenység végzését eltiltó jogerős bírósági
vagy közigazgatási intézkedéssel vagy gazdasági bűncselekmény miatti elmarasztalással

1) 1) igen 2) nem
3) a jogi személy vagy vállalkozó a közbevételek alapján minden esedékes kötelezettségét
teljesítette, illetve megállapodást kötött az adótartozás megfizetésének átprogramozásáról azzal,
hogy az adótartozás megfizetésének átprogramozásáról szóló megállapodás szerinti adótartozás
teljes összege a kérelem benyújtásának napján nem haladhatja meg az 500.000 dinárt, valamint
annak igazolása, hogy az adótartozás-visszafizetési programból eredő kötelezettségek
szabályszerű kiegyenlítése megtörtént, azaz a kérelem benyújtásának napján az adótartozásvisszafizetési program keretében fennálló kötelezettség nem áll fenn.
1) 1) igen 2) nem
4) tulajdonosai vagy használói a forgalomban védőfülke vagy váz nélkül használt traktoroknak
1) igen 2) nem

2. 1. Szükséges dokumentáció:
A megfelelően kitöltött támogatási kérelem mellé az alábbi bizonyítékokat kell csatolni:
1) bizonylat, hogy a jogi személy ellen a csődeljárásra és a felszámolásra irányadó előírásoknak
megfelelően korábban nem indult csődeljárás, reorganizáció vagy felszámolás, valamint a
gazdasági társaságok és egyéb szervezési formák jogállására irányadó törvény szerint nem indult
kényszertörlési eljárás
2) bizonylat, hogy a jogi személy vagy vállalkozó nem rendelkezik tevékenység végzését eltiltó
jogerős bírósági vagy közigazgatási intézkedéssel vagy gazdasági bűncselekmény miatti
elmarasztalással

3) bizonylat, hogy a jogi személy vagy vállalkozó a közbevételek alapján minden esedékes
kötelezettségét teljesítette, illetve megállapodást kötött az adótartozás megfizetésének
átprogramozásáról azzal, hogy az adótartozás megfizetésének átprogramozásáról szóló
megállapodás szerinti adótartozás teljes összege a kérelem benyújtásának napján nem haladhatja
meg az 500.000 dinárt, valamint annak igazolása, hogy az adótartozás-visszafizetési programból
eredő kötelezettségek szabályszerű kiegyenlítése megtörtént, azaz a kérelem benyújtásának
napján az adótartozás-visszafizetési program keretében fennálló kötelezettség nem áll fenn.
4) a forgalmi engedély másolata és a traktor fényképe (első oldala), amelyhez a védőkeretet
odaítélik.

NYILATKOZAT
Erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősségvállalás mellett kijelentem, hogy a jelen kérelemben
közölt összes adat helyes és teljes.

Hely és dátum:
__________________

A kérelmező aláírása
_________________________

