MEGBIZÁSI SZERZŐDÉS

Megbízási szerződés
amely létrejött egyrészről az:

…………………………………………….
Székhely:
Levelezési cím:
Cégbejegyzés sz.:
Adószám:
Közösségi adószám:
Számlavez. pénzint.:
mint megbízó (a továbbiakban: megbízó)
másrészről
………………………..…………………..……………................................(név, születési név)
……………………………………..…………..............................................................(lakcím)
…………………………….................................................................................(szül. hely, idő)
……………………..................................................................................................(anyja neve)
……………………………...............................(személyiigazolvány-száma, adóazonosító jele)
…………..…..........................................................................................................(TAJ-száma)
…….………………………..………………….............................(magánnyugdíjpénztár neve)
…………………….…….……………………………………………….( bankszámla száma)
…………………………………….….…………….……………( számlát vezető bank neve )
mint megbízott (a továbbiakban: megbízott) között, az alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:
1. A megbízó megbízást ad a megbízott részére ………………………… feladatok végzésére
…………………………………………………tevékenység keretében., ahol a Megbízott
kötelezettsége:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................
A megbízás teljesítésének helye: Magyarország
2. A megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet ……………….. irányítása szerint, a
megbízói érdekeknek megfelelően, személyesen köteles teljesíteni.
A Megbízó feladata:
…………………………………………………………………………… ..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… ……..
3. A megbízás ellátása során a megbízott tudomására jutott minden adat, információ kizárólag
a megbízó részére hasznosítható, és titkot képez.
4. A megbízás határozott, 2……. év ..........hó …..napjától 2…...év ………hó ……... napjáig
tartó időre jön létre.
5. A megbízottat a megbízás teljesítéséért ....................................... Ft összegű díj illeti meg.
A megbízási díjon felül a megbízás teljesítésével kapcsolatban a megbízott költségtérítésre
nem jogosult.
A díjat a megbízó a feladat teljesítését követően ……………………………. napjáig köteles
megfizetni.
A díjazás elszámoláshoz a megbízott jelen szerződésben tesz nyilatkozatot.
6. A megbízott köteles a tevékenységéről és az általa elvégzett ügyek állásáról folyamatosan a
megbízót tájékoztatni.
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
irányadóak.
Jelen megbízás 2 példányban készült, mely egyik példányát a megbízott a megbízó részére
aláírások után átadja.
Kelt: Debrecen, 20……..…..... hónap ….. nap

....................................................
megbízó

……………………………................
megbízott
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A megbízási díj elszámoláshoz kapcsolódóan:
Megbízott az alábbi nyilatkozatot teszi:
1. A személyi jövedelemadó-előleg levonásakor kérem figyelembe venni,
hogy
a. 10%-os költséghányadot,
b. tételes költségelszámolást kívánok alkalmazni (50%-os
jövedelemhányadot ebben az esetben is figyelembe kell venni).
2. Kijelentem, hogy
a. heti 36 órát meghaladó biztosítási jogviszonnyal rendelkezem,
ahol a tételes egészségügyi hozzájárulást és a 4%-os
egészségbiztosítási járulékot megfizetik. Az erről szóló igazolást
mellékelem.
b. Nem rendelkezem 36 órát meghaladó biztosítási jogviszonnyal,
így kérem a tételes egészségügyi hozzájárulást és a 4%-os
egészségbiztosítási járulékot számfejteni.
c. Nyugdíjas vagyok.
3. Kijelentem, hogy
a. Magánnyugdíj-pénztári tag vagyok. Magánnyugdíj-pénztári
tagságom adatai a következők:…………………………………...
b. nem vagyok magánnyugdíj-pénztári tag.
Teljesítés igazolás
Alulírott ………………………. ügyvezető igazgató, mint megbízó a fenti megbízási
szerződésben foglaltakat leellenőriztem, azt a szerződésben foglaltaknak megfelelőnek
találtam, így jelen szerződésben meghatározott megbízási díj kifizetését engedélyezem.

Debrecen, 20…………………..hónap……..nap.

---------------------------------------megbízó
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