Magánnyugdíjpénztár
változásbejegyzése iránti kérelem

PK-106V

A - A beküldő és a szervezet adatai
Törvényszék:
Ügyszám:

. P k .

Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be.
.

Végzés száma:

Beküldő adatai:
Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül.
Előtag

Családi név

További utónevek

Első utónév

Viselt név
Születési név
Anyja neve
Születési ország
Születési település
Születési ideje

A változásbejegyzési kérelmet előterjesztő szervezet adatai:
Szervezet neve
Nyilvántartási száma

0 4

Székhelye
Irányítószám

Város, község

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Nyilvántartott szervezet elektronikus kapcsolattartási címe
E-kapcsolattartás cím

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Magánnyugdíjpénztár
változásbejegyzése iránti kérelem
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B - Kérelmező adatai
Törvényszék:
Kérelmező adatai:
A kérelmező
Szervezet neve
Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok
Irányítószám

Város, község

Közterület neve

Közterület típusa

Házszám

Lépcsőház

Telefon

Emelet

Ajtó
Fax

3 6

Hrsz.

3 6

E-mail cím
Hivatkozási szám

Kérelmező képviselőjének adatai:
A kérelmező képviselője
Előtag

Egyéb szöveg
Családi név

További utónevek

Első utónév

Viselt név
Képviselő szervezet

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok
Ország
Irányítószám

Város, község
Közterület típusa

Közterület neve
Házszám
Telefon
E-mail cím
Hivatkozási szám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
Fax

Hrsz.

Magánnyugdíjpénztár
változásbejegyzése iránti kérelem
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C1 - A magánnyugdíjpénztár
változásbejegyzési kérelemmel érintett adatai I.
Törvényszék:
A magánnyugdíjpénztár elnevezése
A szervezet névének
A magánnyugdíjpénztár új neve
Idegennyelvű elnevezésének
Új idegennyelvű elnevezés
Rövidített elnevezésének
Új rövidített elnevezés
A magánnyugdíjpénztár székhelye
A székhelynek
A magánnyugdíjpénztár székhelye
Irányítószám

Város, község

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Létesítő okirat módosításának kelte
Az alapszabály módosítás keltének
Alapszabály módosítás kelte

Határozott időre létrehozott magánnyugdíjpénztár esetén a határozott idő lejárta napjának módosítása
A határozott idő lejárta napjának
A határozott idő lejártának napja

Adószám és statisztikai számjel kérése
Kérem, hogy a bíróság a szervezet számára az adószám ill. statisztikai számjel megállapítása iránti kérelmet
továbbítsa az adóhatóság és a KSH részére!

Adószám és statisztikai számjel törlése
Kérem, hogy a bíróság az adószám és a statisztikai számjel törlésére irányuló kérelmemet
továbbítsa az adóhatóság és a KSH részére!

Magánnyugdíjpénztár
változásbejegyzése iránti kérelem
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C2 - A magánnyugdíjpénztár
változásbejegyzési kérelemmel érintett adatai II.
Törvényszék:
Nyilvántartásba vett, törlendő bankszámlaszám
Kérem az alábbi bankszámlaszám
Számlavezető pénzintézet neve
Számlavezető pénzintézet székhelye
Ország
Irányítószám

Város, község
Közterület típusa

Közterület neve
Házszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Számlaszám

Nyilvántartásba veendő új bankszámlaszám
Kérem az alábbi bankszámlaszám
Számlavezető pénzintézet neve
Számlavezető pénzintézet székhelye
Ország
Irányítószám

Város, község
Közterület típusa

Közterület neve
Házszám
Számlaszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Magánnyugdíjpénztár
változásbejegyzése iránti kérelem
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E - A magánnyugdíjpénztár
képviselőjének módosítása
Törvényszék:
Az alábbi képviselő
A képviselő adatai
Előtag

Családi név

További utónevek

Első utónév

Viselt név
Anyja neve

A képviselő nevének módosítását, illetve a képviselő adatainak anyja nevével történő kiegészítését kérem!
Előtag
Családi név
Első utónév
További utónevek
Viselt név
Anyja neve
A képviselő lakcímének módosítását kérem!
Ország
Irányítószám

Község, város

Közterület neve

Közterület típusa

Házszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Az adóazonosító jel bejegyzését kérem!

Állampolgársága

Magyar adóazonosító jel 8

Egyéb adóazonosító

Hrsz.

A szervezetben betöltött tisztség módosítását kérem!
Szervezetben betöltött tisztsége
A képviseleti jog gyakorlása módjának módosítását kérem!
Képviseleti jog gyakorlásának módja
Képviselőtársra (neve, tisztsége), illetve a képviseleti jog gyakorlásának
további részleteire vonatkozó adat módosítását kérem!
Képviselőtárs(ak) neve, tisztsége, a képviseleti jog gyakorlásának további részleteire vonatkozó adatok

A képviseleti jog terjedelmének módosítását kérem!
Képviseleti jog terjedelme
A különös képviseleti jog ügycsoportjának módosítását kérem!
Különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése
Az egyéb ügycsoport leírásának módosítását kérem!
Egyéb ügycsoport szöveges leírása
A képviselő megbízás időtartama módosítását kérem!
Képviselő megbízás időtartama
A megbízás megszűnésének időpontja módosítását kérem!
Megbízás megszűnésének időpontja
A szervezet volt vezető tisztségviselőjeként kérem a bíróságtól annak nyilvántartásba vételét,
hogy a vezető tisztségviselői megbízatásomról való lemondásom a Ptk. 3:25. § (4) alapján hatályossá vált!

Magánnyugdíjpénztár
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M1 - Csatolmányok
Törvényszék:
Csatolt mellékletek

PK-106V-01 Alapító okirat

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-106V-02 Székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolata

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-106V-03 A felügyelet alapítási engedélye

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-106V-04 Képviseleti jog igazolása (meghatalmazás)

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-106V-05 Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-106V-06 A Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-106V-07 Névviseléshez adott - jogszabályban előírt - engedély

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-106V-08 A magyar nyelvű elnevezés - külön jogszabályban foglaltak szerint
arra jogosult által készített - idegennyelvű fordítása

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-106V-09 A külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését igazoló
okirat, nyilatkozat

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-106V-10 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Magánnyugdíjpénztár
változásbejegyzése iránti kérelem
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K - Kérelem
Törvényszék:

Kérem, hogy a bíróság a magánnyugdíjpénztár adatait a kérelemnek megfelelően módosítani szíveskedjen!

(Település)

Keltezés (aláírás helye, ideje):

Az alábbi mezők kitöltése csak papíralapú űrlap beadása esetén kötelező!

Aláírás:

A tanú aláírása:
A tanú neve:

A tanú címe:

A tanú aláírása:

A tanú neve:

A tanú címe:

(Dátum)

Magánnyugdíjpénztár
változásbejegyzése iránti kérelem
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N1a - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,
a szervezet adószámának megállapításához
Törvényszék:

a) Az áfaalanyiság speciális oka
1. Új közlekedési eszközt értékesítünk a Közösség területére: (2).
2. Épületet és/vagy építési telket sorozat jelleggel értékesítünk: (3).
3. Kizárólag az adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli termékértékesítés
miatt válunk az áfa alanyává, és az adómentes termékimportot nem közvetett vámjogi
képviselő igénybevételével teljesítjük: (4).
b) Az áfaalanyiság kizárása (1-es vagy 2-es kóddal jelölhető)
Nem minősülünk az általános forgalmi adó alanyának az Áfa tv.
- 5. §-a szerint: az Áfa tv. szerinti gazdasági tevékenységet nem folytatunk: [1]
- 7. §-a szerint: kizárólag közhatalmi tevékenységet folytatunk: [2]
c) Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja (a feltüntetett kóddal jelölhető)
- Az áfafizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.

(1)

- Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az Áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit
alkalmazzuk.

(G)

- Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az Áfa. tv. XVI/2.
alfejezetének rendelkezéseit.

(H)

- Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert
alkalmazzuk.

(I)

- 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.

(J)

- Az áfafizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös
szabályok alapján állapítjuk meg.

(K)

- Az áfafizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi
nyilvántartáson alapuló módszer alapján állapítjuk meg.

(L)

- Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé tesszük.

(M)

- Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői
tevékenységünket adókötelessé tesszük.

(R)

- Az áfafizetési kötelezettséget a mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az
általános áfafizetési szabályok szerint állapítjuk meg.

(N)

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

(S)

- A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész)
bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános
szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(T)

- A lakóingatlannak nem minősülő 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

(V)

- A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő 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.

(P)

Magánnyugdíjpénztár
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N1b - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,
a szervezet adószámának megállapításához
Törvényszék:

d) Áfamentesség
- Kizárólag közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk.

(6)

- Alanyi adómentességet választunk.

(2)

- Az Áfa tv. XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet
folytatunk és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

(7)

- Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk.

(8)

- Lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi
adómentességet választunk.

(5)

e) Az áfafizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése (1-es kóddal jelölhető)
Az áfafizetési kötelezettséget választás alapján az alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük:
Ausztria

Dánia

Hollandia

Luxemburg

Portugália

Szlovénia

Belgium

Észtország

Írország

Málta

Románia

Horvátország

Bulgária

Finnország

Lengyelország

Egyesült Királyság

Spanyolország

Ciprus

Franciaország

Lettország

Németország

Svédország

Csehország

Görögország

Litvánia

Olaszország

Szlovákia

f) Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján (X-szel jelölhető)
- Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez
kötődő adózást alkalmazzuk.
g) Közösségi adószám igénylése, ill. bejelentés az Áfa tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján
(a feltüntetett kóddal jelölhető)
Közösségi adószám megállapítását kérjük az alábbi okból, illetve az alábbi bejelentést tesszük:
- Kereskedelmi kapcsolatot kívánunk létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal (1)
- Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót
meghaladja.

(8)

- Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót
nem haladja meg, de a belföldi áfafizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

- Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet
választottunk, illetve kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású
áfa-alanynak minősülünk, közösségi adószámmal nem rendelkezünk és az EK más tagállamában
illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtunk, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszünk.

(7)

h) Az MNB- vagy EKB-árfolyam alkalmazásának bejelentése az Áfa. tv. 80. § (2) bekezdés b) pontja
vagy 80/A. §-a alapján (X-szel jelölhető)
1. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli
beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához
az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazzuk
2. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli
beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához
az EKB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazzuk.
i) Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat (X-szel jelölhető)
Az Áfa. tv. XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választjuk. Ezúton kijelentjük,
hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetünkben fennállnak.
j) Bejelentés az Áfa tv. 89/A. §-a vagy 96. §-a alapján (X-szel jelölhető)
- Az Áfa. tv. 89/A. §-ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjeként járunk el.
- Az Áfa tv. 96. §-a szerinti közvetett vámjogi képviselőként járunk el.

Magánnyugdíjpénztár
változásbejegyzése iránti kérelem

PK-106V

N1c - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,
a szervezet adószámának megállapításához
Törvényszék:

Nyilatkozat a fő- és ténylegesen végzett (egyéb) tevékenységi köreiről (TEÁOR '08 besorolás szerint)

A szervezet főtevékenységi köre:

1

Ellenőrizze, hogy az útmutató szerint adta-e meg a szervezet főtevékenyégi körét.
Ha a főtevékenységi kör nem megfelelő, az az adószám megállapításának megtagadásával járhat a NAV részéről.

A szervezet ténylegesen végzett egyéb tevékenységi körei:

1

1 A TEÁOR '08 megtalálható a KSH honlapján a http://www.ksh.hu/teaor_menu oldalon.

Szervezet gazdálkodási formája GFO kódja:

