Többszemélyes KFT alapításának adatfelvételi lapja
Megrendelő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Megbeszélt aláírás időpontja:
A fájl írásvédett, ezért kérjük, hogy a megnyitás után, a kitöltés megkezdése előtt, „mentés másként”-tal mentse el azt! Figyelem! Kinyomtatni és aláírni nem kell, E-mailben visszaküldendő!
A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
A társaság cégneve: .......................................................... Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: .................................................................................... Kft.

Foglaltnak minősül akkor is, ha az adott társaság már megszűnt, vagy be nem jegyzett! Foglalt társasági név kiegészíthető, de számmal – akár évszámmal – történő kiegészítését nem fogadják el! Létező cégnévtől jó eltérni legalább 4 karakterrel. 2 szóból ideális összeállítani a cégnevet.
A társaság székhelye: 
A társaság telephelye(i):
A társaság fióktelepe(i):
A cég e-mail elérhetősége:
A cég honlapjának címe:

A társaság tagjai
Név:
Anyja neve:
Lakcím: 
Név:
Anyja neve: 
Lakcím:
A társaság tevékenységi köre(i)
Főtevékenység: (csak egy lehet)  :
Egyéb tevékenységi kör(ök)  : (megadása nem kötelező a Cégbíróságnak, csak bejelentkezés után az Adóhivatalnak!)


A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 
Készpénz (Ft):  
     és/vagy 
értékű apport (Ft)

A társaság alapításakor befizetve: ……………………… Ft.

	Célszerű a teljes törzstőkét rendelkezésre bocsátani. Elegendő nyilatkozni róla, bankba befizetni nem kell!

A törzstőke a Kft-nél nem lehet kevesebb 500.000 Ft-nál. Az egyes tagok törzsbetéte pedig nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál, és annak 10.000-rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A cégbejegyzéshez minden egyes törzsbetét felét kell befizetni, a fennmaradó összeget pedig a megállapodott időben, de legkésőbb a cégbejegyzéstől számított 1 év múlva.
Az egyes tag törzsbetétként készpénz helyett nem pénzbeli hozzájárulást ún. apportot is szolgáltathat. Az apportot legkésőbb a cégbjegyzéstől számított 3 év múlva kell a társaság rendelkezésére bocsátani, abban az esetben azonban, ha alapításkor az apport értéke eléri a törzstőke felét, akkor azonnal és teljes egészében.
A törvény nem írja elő azt, hogy a törzstőke meghatározott részének mindenképpen készpénznek kell lenni. Így annak sincs akadálya, hogy a Kft. törzstőkéje kizárólag apportból álljon. 
A törzsbetétek összegének befizetését banki kivonattal nem kell igazolni, a Cégbíróság felé elegendő, ha erről az ügyvezető az ügyvéd irányában nyilatkozik.

Az egyes tagok törzsbetétje
Név (Cégnév):
Törzsbetét összege:                               Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz  :                                             Ft.
b) Nem pénzbeli hozzájárulás :
megnevezése:                                            értéke:               Ft
Név (Cégnév): 
Törzsbetét összege:                             Ft
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz                                     Ft.
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése:                                              értéke:               Ft

A törzsbetétek összegének természetesen ki kell adnia az 5. pontban meghatározott törzstőke összegét.

.						A nyereség felosztása
Az eredmény a tagok között
a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg:
Név (Cégnév): 
Arány:                       %
Név (Cégnév): ...................................................................................................................
Arány:                      %

A társaság taggyűlése
A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben
a) taggyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név:
szavazatszám:                        arány:          %
Név
szavazatszám:                         arány:          %

A szavazatszámot a gyakorlatban úgy állapítják meg, hogy 10.000-rel osztják a törzsbetét összegét.
Az ügyvezető
A társaság ügyvezetője:
Név: 
Személyi igazolvány száma
Adóazonosító jele:
Lakcímkártya száma:
E-mail címe:
Anyja neve:
Lakcím:

Nyilatkozat az APEH számára 
(könyvelőjével konzultálja meg)


A megfelelő részt kérem húzza alá: 
a., normál áfakört választok, igényleg EU-, közösségi adószámot (igen/nem)
b., alanyi áfa-mentességet választok

Amennyiben ritkább, speciális adózási módot szeretne megjelölni, a könyvelőjével történő konzultáció után kérem jelezze azt nekünk.


