Online pénztárgép támogatás egyedi kiutalási kérelem
(Benyújtandó az illetékes állami adó- és vámigazgatósághoz)
1. Kérelmező
Neve/Elnevezése: ……………………………………..………………………………..…..
Címe/Székhelye: ……………………..…………………………………………..…………
Adószáma: ……………………………………………………
2. Kérelem tárgya
2.1. A 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet 19. §-a szerinti támogatás igénybevétele a
támogatás igénybevételére nem jogosító egyedi kóddal üzembe helyezett
pénztárgépek esetén.
2.2. A 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet 20. §-a szerinti támogatás igénylésekor
elkövetett hiba orvoslása.

□
□

3. Kérelem
3.1. A 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet 19. §-a szerinti támogatás igénybevétele a
támogatás igénybevételére nem jogosító egyedi kóddal üzembe helyezett
pénztárgépek esetén. (abban az esetben kell kitöltenie, ha a kérelem tárgya részben a
2.1. pontot jelölte)
Üzembe helyezési kód: …….………….……………………………..……………….…...
Pénztárgép AP száma: ………………………………….…...
Üzembe helyezés dátuma: ………………………………......
Kérelmezett támogatási összeg: …………………………… Ft
Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózóként kérem, hogy a támogatás összegét a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett alábbi pénzforgalmi számlámra kiutalni
szíveskedjenek:
…………………………………….……………………..……………….…………………
Pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózóként kérem, hogy a támogatás összegét
az alábbi fizetési számlámra kiutalni, vagy az alábbi címre postai úton1 kifizetni
szíveskedjenek:
…………………………………….……………………..……………….…………………

1

Fizetési számlára vagy postai úton történő kifizetést az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCI. törvény 38. § (4)
bekezdése alapján kizárólag pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó kérheti.

1

Nyilatkozom, hogy a támogatást a 1408/2013/EU, 717/2014/EU bizottsági rendeletek
hatálya alá tartozó támogatásként veszem igénybe, és egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szabad egyéni de minimis keret ellenőrzése céljából a
nyilvántartást vezető szervtől adatokat kérjen, valamint adataimat az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást vezető
szerv részére átadja, és ebből a célból az adataimat kezelje, felhasználja.

□

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
szerinti ügyfél-azonosító: ………………………………..
A Bizottság 1407/2013/EU rendelete alapján a támogatás nyújtását az adott pénzügyi
évben és az azt megelőző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű (de
minimis) támogatások összesített értéke a közúti szállításban működő vállalkozások
tekintetében.
……………………..………. Euróban

……..…………………….. Forintban

A Bizottság 1408/2013/EU rendelete alapján a támogatás nyújtását az adott pénzügyi
évben és az azt megelőző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű (de
minimis) támogatások összesített értéke
……………………..………. Euróban

……..…………………….. Forintban

Nyilatkozom arról,
követelményeinek.

a

hogy

megfelelek

rendezett

munkaügyi

kapcsolatok

□

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségem van, melynek eleget tettem.

□

Nyilatkozom arról, hogy jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más
szervezetként átlátható szervezetnek minősülök.

□

Nyilatkozom a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűségéről, valódiságáról, hitelességéről.

□

Nyilatkozom arról, hogy nem állok jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás,
felszámolás alatt, ellenem jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

□

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott adataimhoz a támogatás folyósítója, az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az
állami adó- és vámhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.

□

Nyilatkozom arról, hogy nem esem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt korlátozás alá.

□

2

Nyilatkozom arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2)
bekezdése szerint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait
visszafizetem.
Költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem.
Mellékelem az online pénztárgép értékesítéséről kibocsátott számla másolatát.

□
□
□

3.2. A 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet 20. §-a szerinti támogatás igénylésekor
elkövetett hiba orvoslása. (abban az esetben kell kitöltenie, ha a kérelem tárgya részben
a 2.2. pontot jelölte)
Pénztárgép AP száma: …….………………………………...
Üzembe helyezés dátuma: ………………………………......
Kérelmezett támogatási összeg: …………………………… Ft
Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózóként kérem, hogy a támogatás összegét a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett alábbi pénzforgalmi számlámra kiutalni
szíveskedjenek:
…………………………………….……………………..……………….…………………
Pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózóként kérem, hogy a támogatás összegét
az alábbi fizetési számlámra kiutalni, vagy az alábbi címre postai úton2 kifizetni
szíveskedjenek:
…………………………………….……………………..……………….…………………
Mellékelem a támogatás igénybevételére jogosító, fel nem használt egyedi üzembe
helyezési kódról kiadott NAV igazolást.
Mellékelem a felhasznált egyedi üzembe helyezési kódról kiadott NAV igazolást.
Mellékelem az online pénztárgép értékesítéséről kibocsátott számla másolatát.

□
□
□

Kelt. ………………………….………
…………………………………………
aláírás

2

Fizetési számlára vagy postai úton történő kifizetést az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCI. törvény 38. § (4)
bekezdése alapján kizárólag pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó kérheti.
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