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Területalapú támogatások előfinanszírozásához
szükséges dokumentumok listája
Dokumentum neve

Benyújtandó

Átvételre
került

Igénylő(k)re vonatkozó dokumentumok
Egyszerűsített kölcsönkérelem területalapú/egyéb támogatás előfinanszírozására
MÁK/MVH Regisztrációs igazolás

Amennyiben a 2021.évi egységes támogatási kérelem még NEM került benyújtásra a MÁK részére
Amennyiben a kérelmező 2020. évben is jogosult volt támogatás igénybe vételére:
A legutolsó MÁK/MVH kifizetési határozat és a 2020. évi egységes támogatási kérelem
Amennyiben a kérelmező 2021. évben először jogosult támogatás igénybe vételére:
Az előfinanszírozás igénybevételére kizárólag a 2021. évi egységes támogatási kérelem
rendelkezésre állása esetén van lehetőség.

Amennyiben a 2021.évi egységes támogatási kérelem már benyújtásra került a MÁK részére
Amennyiben a kérelmező 2020. évben is jogosult volt támogatás igénybe vételére:
A legutolsó MÁK/MVH kifizetési határozat és a 2020. évi egységes támogatási kérelem
2021. évi egységes támogatási kérelem
Támogatási kérelem benyújtását igazoló elektronikus nyugta
Amennyiben a kérelmező 2021. évben először jogosult támogatás igénybe vételére:
2021. évi egységes támogatási kérelem
Támogatási kérelem benyújtását igazoló elektronikus nyugta

Egyéb dokumentumok
Ügyfélnyilatkozat (Polgári Bank által kiadott nyomtatvány)
Földhasználati lap(ok). (Földhivataltól beszerzett)
A kölcsönkérelem benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi együttes NAV igazolás
köztartozásokról, amely tartalmazza, hogy az adózó az igazolás kiadásakor részesül-e fizetési
kedvezményben. (Az erre vonatkozó kérést az adóigazolás igénylés megjegyzés rovatában
fel kell tüntetni, hogy „Fizetési kedvezményre vonatkozó információval bővítve”, vagy
NAV köztartozás mentes adatbázisból lekért igazolás.

Az ügyfél gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok köre
I. A számviteli törvény hatálya alá tartozó, kettős könyvvitel vezetésére kötelezett vállalkozások esetén:
2019. évi mérlegbeszámoló, kiegészítő melléklet és főkönyvi kivonat
2020. évi előzetes mérlegbeszámoló, kiegészítő melléklet és főkönyvi kivonat
Társasági Szerződés (legutolsó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)/
Alapító okirat
Aláírási címpéldány
30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat /nyilvántartásba vételi igazolás
Taggyűlési határozat a hitel felvételéről (amennyiben előírás)
Tárgyévi korosított szállító, vevő analitika, főkönyvi kivonat
II. SZJA szabályai szerint adózók köre
2019. és 2020. évi SZJA bevallás + eBEV nyugta
2020. évi naplófőkönyv / pénztárkönyv
Adatlap minősítéshez
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Vállalkozói igazolvány vagy egyéb a vállalkozói tevékenység végzését lehetővé tevő
okirat
Személyazonosító igazolvány és Lakcímkártya (másolat)
Tárgyévi korosított szállító, vevő analitika
Őstermelők esetén
2019. évi SZJA bevallás + eBEV nyugta (amennyiben benyújtásra került, úgy a 2019.
évi is)
2020. évi felvásárlási jegyek
Őstermelői igazolvány (másolat) + érvényesített betétlap
Határozat családi gazdaságról
Egyéb, a tevékenység jogszabályi kereteknek megfelelő folytatását igazoló
engedély, dokumentum (másolat)
Személyazonosító igazolvány és Lakcímkártya (másolat)
Tárgyévi korosított szállító, vevő analitika
III. A KATA hatálya alá tartozók esetében
A kölcsönkérelem benyújtását megelőző lezárt évre a NAV felé benyújtandó
árbevételre vonatkozó Nyilatkozattétel
A fent jelezett dokumentumokat az Ügyfél a Polgári Bank Zrt. részére átadta, mely dokumentumokat
Polgári Bank Zrt. átvett.
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