
NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Maurerné Gönczy Edit 

Székhely cím: 1139. Budapest, Forgách utca 32. 

Adószám: 61585252-1-42 

okmányirodai azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 6287319 

hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012.évi 

CXLVII törvény alapján kisadózó vállalkozásnak/vállalkozónak (KATA)  

                                                 minősülök/nem minősülök/ 

(kérjük, hogy a megfelelő választ jól láthatóan húzd alá!) 

Ezen túlmenően nyilatkozom arról is, hogy amennyiben jelen nyilatkozatomban 

szereplő adózási módban változás áll be, azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon 

belül írásban jelzem a nyilatkozatot kérő felé. 

 

Jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes. 

 

 

Kelt: Budapest, 2022. év ….április…. hó …5… nap 

 

 

 

                                                                           ………………………………………………………… 

                     Cégszerű aláírás 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
MAURERNÉ GÖNCZY EDIT ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.04.05. 17.55.23


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: GÖNCZY EDIT
Születési hely: DEBRECEN II
Születési dátum: 1975.01.01.
Anyja neve: MATKÓ EDIT JULIANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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