NAV_J38

vonalkód helye

KÉRELEM
A felajánlott jövedéki biztosíték elfogadására/az elfogadott vagy
eltérő összegben megállapított jövedéki biztosíték módosítására
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Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

Postára adás dátuma
Átvevő kódja

2 0
átvevő aláírása

Beérkezés dátuma

Revizor kódja

2 0
revizor aláírása

Jövedéki biztosíték nyújtására kötelezett
Tevékenység típusa
Adózó adószáma
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Adózó adóazonosító jele

Neve
Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye)
város/
község
közterület neve

ép.

lépcsőház
Ft

Ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összege

Ft

Hivatkozott ügyszám

Kitöltött lapok száma

01

02

em.

03

Kérelem jellege

2 0
Helység

(D)

hsz.

Jövedéki biztosíték kedvezmény nélküli teljes összege

Hiánypótlás
(C)

közterület jellege

év

Bejelentő azonosító
hó

nap

P.H.

Bejelentett, a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelőlése
Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése
kérelmező / pénzügyi képviselő aláírása

04

ajtó

05

NAV_J38-01
Adószáma

Adóazonosító jele

Készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték adata

Összege:

Ft

NAV_J38-02
Adószáma

Adóazonosító jele

Lapszám

Pénzügyi biztosíték adatai
Művelet:
Eredeti okirat papír alapú
Jellege:

Pénzügyi biztosíték azonosító:
Módosított pénzügyi biztosíték
azonosító:
Pénzügyi biztosítékot nyújtó megnevezése:

Pénzügyi biztosítékot nyújtó bankszámlaszáma:

Pénzügyi biztosítékot nyújtó külföldi bankszámlaszáma (IBAN):

Összege:

Érvényessége:

Ft

2 0
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2 0
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-ig
hó
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NAV_J38-03
Adószáma

Adóazonosító jele

Készfizető kezesség adatai
No.

Művelet

Összege (Ft)

a

b

Kezességvállalási
engedély szám
c

Eredeti okirat
papíralapú
d

NAV_J38-04
Adószáma

Adóazonosító jele

Biztosíték levezetése adóraktár esetén (egyszerűsített adóraktár, kizárólag bérfőzést végző
adóraktár kivételével)
Jövedéki biztosíték
kedvezmény nélküli összege

Alkalmazott kedvezmény
a Jöt. 21. § (2) bekezdés a)
pont szerint
Ft

Alkalmazott kedvezmény
a Jöt. 21. § (2) bekezdés b)
pont szerint
%

Nyújtandó jövedéki
biztosíték összege
%

Ft

Alkalmazott korrekciók:
Jövedéki biztosíték a Jöt. 21. § (5) bekezdés szerint:
Jövedéki biztosíték a Jöt. 21. § (6) bekezdés b) pontja szerint:
Jövedéki biztosíték a Jöt. 21. § (7) bekezdés szerint:

Ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összege:
Biztosíték kedvezmény nélküli teljes összege:

Ft
Ft

NAV_J38-05
Adószáma

Adóazonosító jele

Biztosíték levezetése
Jövedéki engedélyes esetén:
Tevékenység

Jövedéki biztosíték
kedvezmény nélküli összege

Alkalmazott
kedvezmény %

Nyújtandó jövedéki biztosíték összege
korrekciós tényező nélkül

Jöt. 28. § (1) bekezdés a) pont szerint
(energiatermék)

Ft

Ft

Jöt. 28. § (1) bekezdés b) pont szerint
(dohánygyártmány)

Ft

Ft

Jöt. 28. § (1) bekezdés c) pont szerint
(egyéb jövedéki termék)

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Jöt. 62. § (6) bekezdés c) pont ca) alpont
szerint (közösségi kereskedő)

Nyújtandó és kedvezménnyel csökkentett, vagy kedvezménnyel nem csökkenthető
jövedéki biztosíték összege korrekciós tényező nélkül:

Ft

Alkalmazott korrekció:
Adóraktári, bejegyzett kereskedői engedélyesként nyújtott jövedéki biztosíték figyelembevétele.
(Jöt. 28. § (5) bekezdés szerint)

Ft

Ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összege:

Ft

Felhasználói engedélyes esetén:
Tevékenység

Jövedéki biztosíték
kedvezmény nélküli összege

Jöt. 33.§ (1) bekezdés szerint

Alkalmazott
kedvezmény %
Ft

Nyújtandó jövedéki biztosíték összege
korrekciós tényező nélkül
Ft

Jöt. 33.§ (5) bekezdés szerint
(kizárólag teljesen denaturált
alkoholterméket kiszerelő)

Ft

Ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összege:

Ft

Ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összege
Bejegyzett feladó (Jöt. 27. § (2) bekezdés) esetén:

Ft

Bejegyzett kereskedő (Jöt. 25. § (4) bekezdés) esetén:

Ft

Eseti bejegyzett kereskedő (Jöt. 26. § c) pont) esetén:

Ft

Adóügyi képviselő (Jöt. 36. § (2) bekezdés és 14. § (1) bekezdés d) pont) esetén:

Ft

Egyszerűsített adóraktár esetén (Jöt. 134. § (5) bekezdés) esetén:

Ft

Kizárólag bérfőzési tevékenységet végző adóraktár esetén:

Ft

