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BELGIUM 

 
A 93/36/EGK irányelv 20. cikkében, a 93/37/EGK irányelv 24. cikkében és a 
92/50/EGK irányelv 29. cikkében foglaltaknak megfelelően az alábbi hatósági 
igazolások és nyilatkozatok nyújthatók be az irányelvek egyes pontjai alapján: 
 
a) a kereskedelmi bírósági iroda 
b) a kereskedelmi bírósági iroda  
c) a (szárazbélyegzővel ellátott) erkölcsi bizonyítványt kiállító személy hivatalos 
lakhelye szerint illetékes polgármester; 
e) az Országos Társadalombiztosítási Szolgálat (Boulevard Waterloo 76, 1000, 
Bruxelles) amely jogosult kiállítani a munkaadói járulék befizetéséről szóló igazolást, 
a Szabadfoglalkozásúak Országos Társadalombiztosítási Intézete, amely jogosult 
kiállítani a szabadfoglalkozású által befizetett járadékról szóló igazolást 
f) a Pénzügyminisztérium területi adófelügyelőségei 



FRANCIAORSZÁG 
 

 
A népjóléti, munkaügyi és szociális miniszter, a gazdasági, pénzügyi és ipari 
miniszter, az egészségügyi, családügyi és fogyatékkal élők minisztere, a 
mezőgazdasági, élelmezési, halászati és vidékfejlesztési miniszter és a költségvetéssel, 
illetve a költségvetési reformmal megbízott miniszter 2003. február 6-i 31. számú 
Hivatalos Közlönyben megjelent határozata alapján. 

 
A 93/36/EGK irányelv 20. cikkében, a 93/37/EGK irányelv 24. cikkében és a 
92/50/EGK irányelv 29. cikkében foglaltaknak megfelelően előírt igazolások 
kiállításának alapját képező adók és illetékek a következők: 
- jövedelemadó; 
- társasági adó; 
- általános forgalmi adó. 
 
A fenti adókkal kapcsolatos bevallások aláírását tanúsító igazolást azok átvételére 
jogosult adóhivatalok állítják ki. 
 
Az igazolásokat az alábbiak befizetésének tanúsítására bocsátják ki: 
- jövedelemadó: állami számvevők; 
- társasági adó: állami számvevők, vagy nagyvállalatok vezetőségi könyvvizsgálója; 
- általános forgalmi adó: adókönyvelő. 
 
Az előírt igazolások kiállításának alapját képező társadalombiztosítási befizetések és 

járulékok a következők: 
- társadalombiztosítási, munkahelyi balesetbiztosítási, foglalkozási betegbiztosítási és 
az általános rendszerben folyósított családi pótlék járulékai; 
- a társadalombiztosításról szóló törvény 136-1. szakaszával intézményesített általános 
szociális járulék; 
- az 1996. január 24-i 96-50. számú rendelkezés 14. szakaszával intézményesített 
társasági adósság járulék; 
- a mezőgazdaságban dolgozó alkalmazottak társadalombiztosítási és családi pótlék 
járulékai; 
- mezőgazdaságból élő, alkalmazásban nem álló személyek család-ellátási személyes 
járulékai; 
- a vidékfejlesztési törvény 731-35. és 762-21. szakaszaiban meghatározott, 
mezőgazdaságból élő, alkalmazásban nem álló személyek betegbiztosítási, rokkantsági 
és anyasági járuléka; 
- a vidékfejlesztési törvény 731-42. szakaszában meghatározott időskori biztosítási 
járulékok; 
- a vidékfejlesztési törvény 752-16. szakaszában meghatározott, mezőgazdaságból élő, 
alkalmazásban nem álló személyek munkahelyi baleset- és foglalkozási 
betegbiztosítási járulékai; 
- mezőgazdaságból élő, alkalmazásban nem álló személyek egyéni családipótlék-



járuléka; 
- a társadalombiztosításról szóló törvény 612-4. szakaszában meghatározott kötelező 
betegbiztosítási és anyasági járulék; 
- a társadalombiztosításról szóló törvény 621-3 szakaszában (1., 2. és 3. pont) 
meghatározott önálló szervezetek kezelésébe tartozó, kötelező időskori és rokkantsági-
elhalálozási biztosítások járulékai; 
- fizetett szabadságok és kedvezőtlen időjárás miatti munkanélküliségi segély 
folyósítását biztosító pénztárakhoz befizetett törvényes járulékok. 
 
A befizetési igazolásokat kiállító szervezetek: 
- társadalombiztosítási és családi pótlékok járulékait beszedő egyesületek és a 
társadalombiztosítási, munkahelyi baleset- és foglalkozási betegség-biztosítási és 
családi pótlékokat, valamint a társadalombiztosítási törvény L.136-1 szakaszával 
intézményesített általános társadalombiztosítási járulékokat, továbbá az 1996. január 
24-i 96-50. számú rendelet 14. szakaszával intézményesített társasági adósság-
behajtási járulékokat beszedő általános társadalombiztosítási pénztárak; 
- társadalombiztosítási és családi pótlékok járulékait beszedő egyesületek és a 
mezőgazdaságból élő nem alkalmazottak egyéni családi pótléka járulékait és a 
társadalombiztosítási törvény L.136-1 szakaszával intézményesített általános 
társadalombiztosítási járulékokat, továbbá az 1996. január 24-i 96-50. számú rendelet 
14. szakaszával intézményesített társasági adósság-behajtási járulékokat beszedő 
általános társadalombiztosítási pénztárak; 
- mezőgazdasági segélypénztár a mezőgazdaságban dolgozó alkalmazottak és a 
mezőgazdaságból élő nem alkalmazottak társadalombiztosítási járulékai, továbbá a 
társadalombiztosítási törvény L.136-1 szakaszával intézményesített járulék és a 
mezőgazdaságból élő alkalmazott és nem alkalmazott személyek társasági adóssági 
visszafizetésére szolgáló járulékok esetében; 
- mezőgazdasági segélypénztárak és a vidékfejlesztési törvény L.731-30. szakaszában 
előírt biztosító szervezetek, a beteg-, rokkantsági és anyasági járulékokra; 
- általános társadalombiztosítási pénztárak a társadalombiztosítási törvény L.136-1 
szakaszával intézményesített társadalombiztosítási járulék és társasági adósság 
visszafizetésére szolgáló járulék csakúgy, mint mezőgazdaságból élő és a tengeren túli 
megyékben gazdálkodó, nem alkalmazott személyek családi pótlék, időskori, beteg-, 
rokkantsági és anyasági biztosítási járulékai esetében; 
- mezőgazdasági segélypénztárak vagy a vidékfejlesztési törvény L. 752-14. 
szakaszában meghatározott biztosító szervezetek csoportja, amennyiben a gazdálkodás 
tengeren túli megyékben történik, valamint általános társadalombiztosítási pénztárak 
vagy az említett csoportok a mezőgazdaságban dolgozó nem alkalmazott személyek 
munkahelyi baleset- és foglalkozási betegbiztosítása esetében; 
- mezőgazdasági segélypénztár, a társadalombiztosításról szóló törvény L.612-4 
szakaszában rögzített kötelező beteg- és anyasági biztosítás esetében, vagy - 
jogátruházás folytán - a társadalombiztosítási törvény L.611-3 szakaszában megjelölt 
szervezet; 
- illetékes alapszervezetek a társadalombiztosítási törvény L.621-3 szakaszában (1., 2. 
és 3. pont) megjelölt önálló szervezetek hatáskörébe tartozó kötelező időskori, 
rokkantsági és elhalálozási biztosítási járulékok esetében; 



- fizetett szabadságok illetékes kifizető pénztárai, a fizetett szabadságok és 
kedvezőtlen időjárás okozta munkanélküliségi járulékok esetében. 
 
Az ajánlattevők (alvállalkozók) a megyei kincstári kifizetőhivataltól, ahol 
jövedelemadó-, társasági vagy általános forgalmi adófizetési kötelezettségüknek 
tesznek eleget, illetve az adóhivataltól, amennyiben ugyanezen kötelezettségeiknek 
Párizsban tesznek eleget, a fentiekben meghatározott eredeti igazolások benyújtása 
ellenében átvett igazolásokról éves kimutatást kaphatnak. 
 
Amennyiben az ajánlattevő (alvállalkozó) a kérelem benyújtását megelőző év 
december 31-én a nagyvállalati igazgatóság hatáskörébe tartozik, úgy az éves 
kimutatást az ezen igazgatóság irányításával megbízott interregionális vezető állítja ki, 
az alábbi feltételek mellett: 
- a pályázónak naprakészen eleget kell tennie ezen rendelet 1. szakaszában 
meghatározott és a nagyvállalati igazgatóság hatáskörébe tartozó bevallási és 
befizetési kötelezettségeknek; 
- továbbá ezen rendelet 1. szakaszában meghatározott azon eredeti igazolások 
benyújtása ellenében, amelyek nem tartoznak a nagyvállalati igazgatóság hatáskörébe; 
- továbbá az ezen rendelet 2. szakaszában meghatározott eredeti igazolások benyújtása 
ellenében. 
 
Az ajánlattevők (alvállalkozók) bemutathatják az ajánlatkérőknek a fentiekben 
meghatározott igazolások másolatát, továbbá az átvett igazolások éves kimutatását. 
 



PORTUGÁLIA 
 
A 93/96/EGK, 93/37/EGK és a 92/50/EGK irányelvek fent jelzett cikkelyeiben előírt 
feltételek biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárások résztvevőinek az alább 
felsorolt intézményekhez kell fordulniuk, melyek kibocsátják a következő, kötelezően 
benyújtandó okiratokat: 
 

1. Azt tanúsító okirat, hogy az ajánlattevők/részvételre jelentkezők ellen nincs 
folyamatban csődeljárás, valamint Hatósági erkölcsi bizonyítvány - a 
93/36/EGK és a 92/50/EGK irányelvek 20. és 29. cikkelyének a), b) és c) pontja 
- Központi Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal, megyei bíróságok és/vagy 
csődbíróságok; 

2. A társadalombiztosítási járulékok megfizetését igazoló okirat - a 93/36/EGK és 
92/50/EGK irányelvek 20. és 29. cikkelyének e) pontja - a 
Társadalombiztosítási Intézet Pénzügyi Hivatala; 

3. Az adók megfizetését igazoló okirat - a 93/36/EGK és a 92/50/EGK irányelvek 
20. és 29. cikkelyének f) pontja - a pályázók/résztvevők székhelye szerinti 
adóhivatalok; 

4. Szakmai igazolások - Országos Cégbejegyzési Hivatal; 
 
Tájékoztatom továbbá, hogy Portugáliában jelenleg folynak az előkészítési 
munkálatok abból a célból, hogy kiépítsük az elektronikus közbeszerzési rendszernek 
egy új módozatát, amelynek egyik lényeges eleme lesz az a számítógépes program, 
melynek adatbázisa tartalmazni fogja a Beszállító Cégek Országos Jegyzékét, mindezt 
abból a célból, hogy csökkentsük a bürokráciát, természetesen a közösségi irányelvek 
által megjelölt célok és módszerek figyelembe vételével. A jövőben ezzel a 
programmal valósulhat meg a beszállítók és a pályázók akkreditációja. 


