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SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ 

 

1. STÁTUSBELI ÉS EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ  

 

А)  Gazdasági társaságok és vállalkozók: 

- Kérelem (Kérelem hosszútávú hitel jóváhagyására az Alap általi garancia jóváhagyására kiírt pályázatra 

való jelentkezéssel) 

- A felszerelés értékesítőjének előszámlája/i  EUR-óban vagy RSD-ben kimutatva, amennyiben a kérelem 

dinárhitelre vonatkozik, amelynek tartalmaznia kell a kiválasztott javítási projektummal kapcsolatos 

valamennyi költség specifikációját, éspedig a beépítendő, illetve cserélendő felszerelés fajtájától függően; 

- Üzleti terv vagy egyéb dokumentum, amely bizonyítja a beruházás gazdasági indokoltságát; 

- Az SZNB Hitelirodája jelentésének visszavonására vonatkozó aláírt és hitelesített jóváhagyás; 

- Az utolsó két évre vonatkozó komplett pénzügyi jelentések fénymásolata; 

- Bruttó mérleg összhangban a banki eljárással és az utolsó éves számlára és a következő számlák bruttó 

mérlegének napjára vonatkozó Specifikáció: a tőkében való részvétel, hosszútávú hitelek, belföldi vásárlók, 

külföldi vásárlók, zsírószámla, belföldi beszállítók, külföldi beszállítók,  rövidtávú hitelek és állóeszközök;  

- A konszolidált pénzügyi jelentések hitelesített fénymásolata,amennyiben a kérelmező olyan kapcsolt 

személyek csoportjához tartozik, amelynek törvényi kötelezettsége ezen jelentések elkészítése; 

- A bank folyószámlájára vonatkozó letétbe helyezett aláírások kartonjának fénymásolata;  

- Az alapítási aktus és az alapszabály fénymásolata; 

- A képviseletre meghatalmazott személyek hitelesített aláírása (ОPűrlap) és A képviseletre meghatalmazott 

személy kinevezéséről szóló határozat fénymásolata;  

- Az adónyilvántartás kivonatának fénymásolata az adószámmal (PIB) együtt, amennyiben a PIB-et nem 

tartalmazza a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség által kiadott  A gazdasági alanyok nyilvántartásáról 

szóló határozat; 

- A mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartása kivonatának fénymásolata; 

- Az adóhatóságnak az adó-és egyéb közbevételek alapján való kötelezettségek teljesítéséről szóló 

bizonylata; 

- A tulajdonos és a képviseletre meghatalmazott személy személyi igazolványának/ainak fénymásolata (vagy 

pedig a leolvasott elektronikus személyi igazolvány nyomtatott adatainak fénymásolata); 

- A pályázat lefolytatása költségeinek befizetéséről szóló bizonyíték; 

- A kapcsolt személyekről szóló nyilatkozat (a bank/Alap formanyomtatványa); 

Az Alap és a bank kiegészítő dokumentációt is kérhet, ha úgy méri fel, hogy ez szükséges a döntéshozatal 

folyamatában.   

 
 
B)  Bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok: 

 

1. A felszerelés értékesítőjének előszámlája/i  EUR-óban vagy RSD-ben kimutatva, amennyiben a kérelem 

dinárhitelre vonatkozik,  amelynek tartalmaznia kell a kiválasztott javítási projektummal kapcsolatos 

valamennyi költség specifikációját, éspedig a beépítendő, illetve cserélendő felszerelés fajtájától függően; 

2. Az SZK Pénzügyi Minisztériumának – Kincstári Igazgatósága által kiadott a mezőgazdasági gazdaság 

státusáról szóló bizonylat  – amennyiben nem rendelkezik bizonyítékkal a bejegyzett vetési struktúráról és a 

bejegyzett jószágállományról; 

3. A rendeltetésszerű számla kártyájának fénymásolata vagy a rendeltetésszerű számla megnyitásáról szóló 

szerződés, amelyet az Agrárfizetések Igazgatóságánál a bejegyzett családi mezőgazdasági gazdaság 

rendeltetésszerű folyószámlájaként jelentettek be; 
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4. Az adóhatóságnak az utolsó 12 hónapra vonatkozó adóhátralékról kiadott határozatának fénymásolata – a 

kataszteri bevételre/tényleges bevételre/a kérelem benyújtója és háztartásának tagjai vagyonára 

vonatkozóan; 

5. Az adóhatóság bizonylata, hogy a kérelem benyújtója és háztartásának tagjai a jelentkezés benyújtásának 

napjáig  teljesítették adókötelezettségeiket;  

6. Az SZK Pénzügyi Minisztériumának – Kincstári Igazgatóságánál bejegyzett vetésstruktúráról és a 

bejegyzett jószágállományról szóló bizonyíték,amennyiben állattenyésztéssel foglalkozik; 

7. A kérelem benyújtója és háztartásának tagjai személyi igazolványainak (mindkét oldala) fénymásolata vagy 

pedig a személyi igazolványok csippel ellátott kivonata; 

8. A háztartás tagjainak bevételéről szóló bizonyítvány; 

9. A kapcsolt személyek nyilatkozata  (letölthető az Alap honlapjáról), az ügyfél részéről aláírva, tekintet 

nélkül, hogy vannak-e kapcsolt személyek vagy nincsenek; 

10. A kereskedelmi bankoknak a forgalom összegéről és az előző évre és a folyó évre vonatkozó dinár és 

devizaszámla átlagáról szóló bizonylata, a kérelem benyújtásának napjáig terjedően; 

11. A pályázat lefolytatása költségeinek befizetéséről szóló bizonyíték; 

 
 

Az Alap és a bank kiegészítő dokumentációt is kérhet, ha úgy méri fel, hogy ez szükséges a döntéshozatal 

folyamatában.   

 
3) JELZÁLOG LÉTREHOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ:  
 

 A föld nyilvántartási könyvek kivonata azon ingatlan esetében, amely azon a területen helyezkedik el, 

amelyen a fold nyilvántartási könyvek hatályban vannak vagy az illetékes ingatlan nyilvántarási szolgálat 

által kiadott tulajdoni lap átirata azon területre vonatkozóan, amelyen az ingatlani kataszter a teljes 

bejegyzés formájában van berendezve, értelemszerűen az érvényes jogszabállyal;   

 Valamennyi tulajdonos, természetes személy, illetve az ingatlan társtulajdonosai személyi 

igazolványainak/csippel ellátott igazolványai kivonatának fénymásolata (mindkét oldal); 

 A közigazgatási szervnek az ingatlanra jegyzett jelzálogról szóló határozata  (ha a tulajdonos jogi személy), 

аmennyiben pedig a zálogadó más jogi személy, a gazdasági alanynak a Gazdasági Nyilvántartási 

Ügynökségnél való bejegyzéséről szóló határozat, az alapszabály, illetve az alapítási aktus és az OP 

formanyomtatvány;  

 Az ingatlantulajdonos házastársának, illetve a társtulajdonos házastársának személyi igazolványa (mindkét 

oldal) vagy a csippel ellátott személyigazolvány kivonatának fénymásolata (ha az ingatlantulajdonos a 
természetes személy);  

 A mezőgazdaság területén működő állandó bírósági szakértői nyilvántartásba bejegyzett, a bank jegyzékén 

szerepelő meghatalmazott bírósági szakértő által elvégzett az ingatlanpiaci értékének becslése, 

amennyiben a jelzálog tárgya mezőgazdasági földterület vagy az építészet területéről, amennyiben a 

jelzálog tárgya lakó/üzleti létesítmény , az Igazságügyi Minisztérium határozata alapján vagy az adóhatóság 

által elvégzett az ingatlanpiaci értékének becslése.  

 

 


