KULTURÁLIS JAVAK KIVITELI ENGEDÉLY KÉRELEM
A kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezésekmegállapításáról
szóló 752/93/EGK rendelet módosításáról szóló A Bizottság 2004. április 7-i 656/2004/EK rendeletének melléklete,valamint
A kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X.18.) NKÖM rendelet
2. melléklete szerint
Benyújtandó 1 példányban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz.
Hatálybalépés ideje: 2009.12.05.
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A kérelemhez dokumentum is csatolásra került
Megjegyzés a csatolt dokumentumokhoz

Az eljárás során a továbbiakban a hatósággal való kapcsolattartás módjának megváltoztatását (papíron benyújtandó kérelem esetén
a továbbiakban az elektronikus ügyintézést, vagy elektronikus formában benyújtandó kérelem esetén a
továbbiakban papíron történő ügyintézést) kérek.

ELŐLAP

Személyes illetékmentességben (díjmentességben) részesülök
Amennyiben a személyes illetékmentességben az Illetéktörvény alapján nyilatkozattétellel egyidejűleg részesülhetek, nyilatkozom arról, hogy:
a kérelmem beadását megelőző naptári évben, társasági adó fizetésére illetve költségvetési befizetésre nem voltam kötelezett
a kérelmem beadását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységemből származó jövedelmem után adófizetési kötelezettség
előreláthatóan nem keletkezik. (Amennyiben jelen nyilatkozatomban vállaltak nem teljesülnek, úgy a díjat július 1. napjáig megfizetem.)
Kérem a személyes költségmentesség megállapítását. (A jogosultság alátámasztására szolgáló iratokat egyúttal mellékelten csatolom.)
A kiviteli engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat befizettem
Az átutalási megbízás "Közlemény" rovatában feltüntetett adatok:

A megfizetett díj összege (számmal)

Az átutalás ideje:

forint, azaz (betűvel)
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2. Kiviteli engedély

1. Kérelmező (név és cím)

Száma:

KÉRELEM

Érvényesség lejárta:
4. Kivitel típusa

3. Címzett (név, cím és rendeltetési ország)

Újrabehozatal határideje:
5. Kiállító hatóság (név, cím, tagállam)

6. A kérelmező képviselője (név és cím)
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7. A tárgy(ak) tulajdonosa (név és cím)

8. A kulturális tárgy leírása a 116/2009/EK rendelet vagy a
17/2001(X.18.) NKÖM rendelet melléklete alapján
A kulturális tárgy (javak) kategóriája (kategóriái)

10. KN-kód
9. A kulturális tárgy (javak) leírása

11. Darabszám/Mennyiség

12. Érték nemzeti fizetőeszközben

13. A kulturális tárgy (javak) kivitelének célja / Az engedély iránti kérelem indoka

A kulturális tárgy azonosításának szempontjai
14. Cím vagy tárgy megjelölése

15. Méretek

(magasság, szélesség/átmérő, mélység)

X

16. Készítési kor

17. Egyéb jellemzők

X

18. Mellékelt dokumentumok / egyedi azonosítási jelek
Fénykép (színes)

Bibliográfia

Jegyzék

Katalógus

Azonosító jelek

Értékbecslés

19. Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus

20. Anyag és készítési eljárás

21. Kérelem

22. A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője

Ezennel engedélyt kérek a fent ismertetett kulturális tárgy (javak) kivitelére,
és felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ezen engedlykérelemben
és a kiegészítő dokumentumokban közölt adatok megfelelnek a valóságnak.
Kitöltés helye és időpontja:

Kiállítás helye és időpontja:

Aláírás
(Az aláíró neve és minősége)
A nyomtatvány hatálybalépésének dátuma: 2009. december 5.
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... kiegészítő oldalak ...
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Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus

Készítési kor

Cím vagy tárgy megjelölése

Anyag és készítési eljárás

Méretek (magasság, szélesség/átmérő, mélység)
X

Egyéb jellemzők

Darabszám/mennyiség

2

A kulturális tárgy (javak) leírása

A kulturális tárgy kategóriája

Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus

Készítési kor

KN-kód

Érték nemzeti fizetőeszközben

Cím vagy tárgy megjelölése

Anyag és készítési eljárás

Méretek (magasság, szélesség/átmérő, mélység)
X

Egyéb jellemzők

Darabszám/mennyiség

3

A kulturális tárgy kategóriája

KN-kód

Érték nemzeti fizetőeszközben

Cím vagy tárgy megjelölése

Anyag és készítési eljárás

Méretek (magasság, szélesség/átmérő, mélység)
X

Egyéb jellemzők

Darabszám/mennyiség

4

A kulturális tárgy kategóriája

KN-kód

Érték nemzeti fizetőeszközben

Cím vagy tárgy megjelölése

Anyag és készítési eljárás

Méretek (magasság, szélesség/átmérő, mélység)
X

Egyéb jellemzők

Darabszám/mennyiség

X

A kulturális tárgy (javak) leírása

Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus

Készítési kor

X

A kulturális tárgy (javak) leírása

Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus

Készítési kor

X

X

A kulturális tárgy (javak) leírása

A kulturális tárgy kategóriája

KN-kód

Érték nemzeti fizetőeszközben

