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Budapest, 2008. €prilis 24.

€sszefoglal•
a Sinus Plus szerződƒs al€„r€s€hoz sz…ksƒges
dokumentumokr•l ƒs egy‚b tudnival•kr•l
Ha a megb„zott


Egy‚ni vƒllalkoz•














v€llalkoz•i igazolv€ny m€solata;
ad•sz€mot igazol• okirat;
banksz€mla szerződƒs m€solata (Forint ƒs Eur• devizanemű sz€ml€k)
ha a szerződƒst al€„r• egyƒni v€llalkoz• mint mag€nszemƒly a PSZ‡F
biztos„t€si …gynˆki regiszterƒben m€r regisztr€l€sra ker…lt, ‰gy az egyƒni
v€llalkoz• PSZ‡F regisztr€ci•s sz€ma;
ha az egyƒni v€llalkoz• m€s jog€n szerződik, ‰gy ezen szemƒly (kiz€r•lag
termƒszetes szemƒly) PSZ‡F regisztr€ci•s sz€ma;
ha az egyƒni v€llalkoz• m€s, harmadik szemƒly, aki kiz€r•lag termƒszetes
szemƒly lehet, PSZ‡F regisztr€ci•j€nak a jog€n „rja al€ a szerződƒst, ‰gy ezen
esetben a harmadik szemƒllyel m€r al€„rt munkaszerződƒs, vagy
munkavƒgzƒsre ir€nyul• egyƒb jogviszonyt megalapoz• szerződƒs m€solata (a
hat€lyos jogszab€lyok ƒrtelmƒben kiz€r•lag az ad•- ƒs TB bejelentƒsi
kˆtelezettsƒget igƒnylő szerződƒs fogadhat• el);
az APEH honlapj€r•l, a felf…ggesztett ƒs tˆrˆlt ad•sz€mok adatb€zis€b•l
tˆrtƒnt
lekƒrdezƒs
igazol€sa
oly
m•don,
hogy
a
http://www.apeh.hu/felfuggeszt internetc„mről, az ad•sz€m be„r€s€t
kˆvetően, a lekƒrdezƒs eredmƒnyƒnek kinyomtat€sa. A lekƒrdezƒst mind a
felf…ggesztett, mind pedig a tˆrˆlt ad•sz€mok adatb€zis€b•l meg kell kƒrni;
bƒlyegző (ha az egyƒni v€llalkoz• haszn€l).

C‚gb„r•sƒgi bejegyz‚sre k…telezett szervezet (p‚ldƒul bt., kft.)










30 (harminc) napn€l nem rƒgebbi cƒgkivonat (on-line cƒgkivonat is megfelel);
ad•sz€mot igazol• okirat, ha a cƒgkivonatban az ad•sz€m nem szerepel;
banksz€mla szerződƒs m€solata (Forint ƒs Eur• devizanemű sz€ml€k);
al€„r€si c„mpƒld€ny m€solata;
ha a szerződƒst al€„r• cƒg a PSZ‡F biztos„t€si …gynˆki regiszterƒben m€r
regisztr€l€sra ker…lt, ‰gy a cƒg PSZ‡F regisztr€ci•s sz€ma;
ha a cƒg m€s jog€n szerződik, ‰gy ezen szemƒly (kiz€r•lag termƒszetes
szemƒly) PSZ‡F regisztr€ci•s sz€ma;
ha a cƒg m€s, harmadik szemƒly, aki kiz€r•lag termƒszetes szemƒly lehet,
PSZ‡F regisztr€ci•j€nak a jog€n „rja al€ a szerződƒst, ‰gy ezen esetben a
harmadik szemƒllyel m€r al€„rt munkaszerződƒs, vagy munkavƒgzƒsre ir€nyul•
egyƒb jogviszonyt megalapoz• szerződƒs m€solata (a hat€lyos jogszab€lyok
ƒrtelmƒben kiz€r•lag az ad•- ƒs TB bejelentƒsi kˆtelezettsƒget igƒnylő
szerződƒs fogadhat• el);





az APEH honlapj€r•l, a felf…ggesztett ƒs tˆrˆlt ad•sz€mok adatb€zis€b•l
tˆrtƒnt
lekƒrdezƒs
igazol€sa
oly
m•don,
hogy
a
http://www.apeh.hu/felfuggeszt internetc„mről, az ad•sz€m be„r€s€t
kˆvetően, a lekƒrdezƒs eredmƒnyƒnek kinyomtat€sa. A lekƒrdezƒst mind a
felf…ggesztett, mind pedig a tˆrˆlt ad•sz€mok adatb€zis€b•l meg kell kƒrni;
cƒgbƒlyegző.

Tovƒbbi, a Sinus Plus szƒmƒra becsatoland• iratok:
Minden, leendő Sinus Plus munkat€rs – f…ggetlen…l att•l, hogy Sinus Consulting munkat€rse – rƒszƒről beny‰jtand•

30 (harminc) napn€l nem rƒgebbi erkˆlcsi bizony„tv€nyt;

felsőfok‰ iskolai vƒgzettsƒggel rendelkezők esetƒben a diploma m€solatot
(kiz€r•lag felsőfok‰ akkredit€ci•val rendelkező egyetemi vagy főiskolai diploma
fogadhat• el) ;

1 (egy) darab - …zleti ˆltˆzƒkben kƒsz…lt – igazolv€nykƒp.
Tovƒbbi fontos tudnival•k:


A megb„zott nevƒben al€„r€sra jogosult a szerződƒs szemƒlyesen, a megb„z•
kƒpviselőjƒnek a jelenlƒtƒben kˆteles al€„rni, „gy a szerződ‚sk…t‚skor

egyƒni v€llalkoz• esetƒben az egyƒni v€llalkoz•nak, m„g

cƒg esetƒben a cƒgjegyzƒsre jogosult szemƒlynek (kƒpviselő,…gyvezető stb.)
szem‚lyesen kell jelen lennie.



A megb„zott nevƒben al€„r• szemƒly minden becsatolƒsra ker‡lő dokumentumot ‚s /
vagy mƒsolati p‚ldƒnyt dƒtummal ‚s alƒ„rƒssal k…teles ellƒtni.



A hat€lyos jogszab€lyok ƒrtelmƒben a szerződƒst csak olyan, PSZ‡F regiszterben
szereplő termƒszetesen szemƒly jog€n lehet al€„rni, akik a leendő megb„zottal
(kivƒve ha a regiszterben szereplő szemƒly maga az egyƒni v€llalkoz•)
munkaviszonyban, vagy munkav‚gz‚sre irƒnyul• egy‚b jogviszonyban ƒll, amely
jogviszony maga ut€n vonja a regiszterben szereplő term‚szetes szem‚ly utƒni ad•‚s jƒrul‚k fizet‚si k…telezetts‚get. A jogviszony fenn€ll€sr•l a megb„zott kƒpviselője
b‡ntetőjogi felelőss‚ge tudat€ban kˆteles nyilatkozatot tenni, illetve a
munkaviszony / munkavƒgzƒsre ir€nyul• egyƒb jogviszony esetleges megszűnƒsƒt a
megb„zott kƒpviselője – szint‚n b‡ntetőjogi felelőss‚g mellett – a Sinus Plus sz€m€ra
bejelenteni kˆteles.

dr. Rakv€cs Pƒter
Berta, Rakv€cs ƒs T€rsai ‹gyvƒdi Iroda
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