Iktatószám:…………………………………………………

Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdés, valamint a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerinti megfelelésről
Alulírott

…………………………………………………..

(Lakcím:

…………………

………........................................................................................; Adóazonosító jel: ...............................) büntetőjogi
felelőségem tudatában

–

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdés szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt
................................ .......................................................................................... szervezet a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1) pontja szerint az általam
képviselt szervezet*:
a) az állam
– költségvetési szerv,
– közestület,
– hely önkormányzat,
– nemzetiségi önkormányzat,
– társulás.
– egyházi jogi személy,
– az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön- külön vagy
együtt 10%-os részesedéssel rendelkezik,
– nemzetközi szervezet,
–
külföldi állam vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) 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,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) 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 a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek*:

1

Iktatószám:…………………………………………………
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben
nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
*a megfelelő aláhúzandó!
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy
ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetet kell érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és
az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem a
Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).
......................................., 20.............................
...................................................
cégszerű aláírás (aláírás, bélyegző)
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