SOMOGYI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
SOMOGY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
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ADATLAP

2016. évi kötelező adatszolgáltatás
A./ a 2015. évi gazdálkodási adatokról*
Beküldési határidő:
- egyéni és társas vállalkozó tagoknak: 2016.05.31.
- évközben belépő tagoknak az adatlap
kézhezvételétől számított 15 nap

A kamara tölti ki!
Beérkezés dátuma:
Iktatószám:
Átvétel igazolása:

- kérjük CSATOLNI HOZZÁ az állami adóhatósághoz (NAV) benyújtott adóbevallás
hiteles másolatát
Nyilvántartási
sorszám:
1.Cég/Vállalkozó neve:
2.Rövidített cégnév:
2./a A vállalkozás létrejöttének időpontja:
3.Cégjegyzék szám:
5. Adószám :
6.Számlavezető pénzintézet neve:
7.Vállalkozás számlaszáma:
8.Székhely cím:
ir.szám
helység:
9.Levelezési cím: :ir.szám
helység:
10.Telefon
/ :
:12. E-mail címe:
13.Honlap címe:
14.Vezető neve:
16.Kamarával kapcsolatot
: tartó személy neve :

4.Vállalkozó nyilvántartási száma:
-

11.Telefax:

utca, hsz.:
utca, hsz.:
/

15.Beosztása:
17.Tisztsége,
beosztása:

18/a Somogy megyei, és megyén kívüli telephelyek, képviseletek, üzletek
megye
Megnevezés
Megye
Ir.szám, helység
utca, hsz.

18 /b A cég tulajdonosai:
Név /Cégnév

Állampolgárság vagy ország Tulajdoni rész %

19.
Tudomásul veszem, hogy, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló 2006 évi V Tv.-ben valamint
az egyéni vállalkozóról, és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Tv-ben meghatározott, az adatlap A – B./ részében szereplő
nyilvános adatokat a kamara szabadon használhatja. (Nyilvános adatok: Társas vállalkozások esetében: A/1 – 3, A/5 - 8, A/12, A/14
– 15, A18/a-18/b. és B/1 – ből a TEÁOR és megnevezések, Egyéni vállalkozó esetében: A/1, A/2/a, A/4 – A/5, A/8, A/18/a B/1-ből
a TEÁOR megnevezések).
20
Nyilatkozom arról, hogy a nyilvános adatokon kívüli, az adatlap A és B részében közölt egyéb adatokat a SKIK a vállalkozás
érdekében az üzleti interneten és bármely egyéb módon üzleti tevékenységek közvetítésére használhatja. (Amennyiben a közölt nem
nyilvános adatok fenti módon történő felhasználását meg kívánja tiltani, a négyzetbe tegyen X jelet.)

Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem továbbá, hogy bármely adat megváltoztatása esetén az új adatokról a SKIK-et 30
napon belül értesítem.
Kelt:…...................................., 2016. év …..................................hó …..............nap

Cégszerű aláírás

P.H.

Nyilvántartási
sorszám:
1. Tevékenységek a TEÁOR besorolás alapján a nettó árbevétel sorrendjében

B.\ÜZLETI INFORMÁCIÓS ADATLAP

TEÁOR

2.Export árbevétel eFt.:
3. Import értéke eFt.:
4.Mérlegszerinti eredmény\ SZJA alap
5. Foglalkoztatottak száma:
6. Tanuló gyakorlati képzésével foglalkozik (I\N):
7. Vállalkozás minőségbiztosítási rendszere:

Megnevezés

8/1. Vevői/megbízói jellemzően mely területeken
találhatók?
A vállalkozás székhelyén
A megyében
A régióban
Budapesten
Az ország többi részén
EU tagországokban
EU-n kívüli országokban

8/2. Szállítói/alvállalkozói jellemzően mely
területeken találhatók?
A vállalkozás székhelyén
A megyében
A régióban
Budapesten
Az ország többi részén
EU tagországokban
EU-n kívüli országokban

9. A vállalkozás külföldi üzleti kapcsolatai
Kérjük, az Ön által felsorolt országok esetén jelölje be X-szel azokat a pozíciókat, amely
tevékenységi területen már van kapcsolata, vagy amilyet létesíteni kíván !

egyéb

befektetőt keres

befektetne

beszállítói tev.

vegyes vállalat

bérmunkát vállalna

képviseletet vállalna

képviseletet létesítene

import

export

Üzleti kapcsolatot létesítene

egyéb

beszállítói tev.

vegyes vállalat

bérmunka

import

export

Országok

képviselete van

Van üzleti kapcsolat

10. Kérjük jelölje meg X-el, a vállalkozását érdeklő témaköröket, a megjelölt témakörökkel
kapcsolatos információk továbbítása, rendezvények szervezése érdekében.
Minőségügy, szabványosítás
Megújuló energiák, energiaracionalizálás
Iparjogvédelem
Befektetési lehetőségek
Pályázatok, hitelek
Adó és számvitel
Üzleti ajánlatok
Munkaügy és társadalombiztosítás
Kiállítások, vásárok
Szakképzés
Belkereskedelem
Vállalkozói tréning
Külkereskedelem, vámügyek
Marketing
Számítástechnika
EU információk
Környezetvédelem
Külföldi tanulmány utak
Innováció
Beszállítói tevékenység
Üzletember találkozók
Nyelvi képzések
Mesterképzés
Amennyiben a válaszok megadásához a rendelkezésre álló hely nem elegendő, kérjük,külön lapon a fejezet sorszámára hivatkozva
szíveskedjen kifejteni, és az adatlaphoz csatolni.

Kelt:......................................., 2016. év .....................................hó .................nap

.

Cégszerű aláírás

P.H.

