Nyilatkozat az online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybevételéről

Alulírott ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..,
mint a/az ……………………………………………………………………………….............……………………………………………
képviselője nyilatkozom, hogy érvényes forgalmazási engedélyű pénztárgép megrendeléssel
rendelkeztem 2013. október 1-je előtt, ezért jogosult vagyok a 16/2013 (VI. 3.) NGM rendeletben
meghatározott online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott állami támogatás igénybevételére.
Tudomásul veszem az alábbiakat:
Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető a támogatás feltételeinek nem
felelt meg, illetve nyilatkozata valótlan, és a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás
kiutalását kérte, abban az esetben az adóhatóság a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak
jogkövetkezményeit az üzemeltető terhére fogja megállapítani.
A megrendelés részletei:
Megrendelő neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Megrendelő adószáma: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Megrendelő üzembe helyezési kódja(i): ……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Megrendelés dátuma: ……………………………………………………………………………………………………………….…………
Megrendelt online pénztárgép típusa: ……………………………………………………………………………….………………..
Megrendelt online pénztárgép engedélyszáma: A001 ⃝ A002 ⃝ A003 ⃝
A006 ⃝ A007 ⃝ A008 ⃝ A009 ⃝ A010 ⃝ A011 ⃝ A012 ⃝
A015 ⃝
A016 ⃝

A004 ⃝
A013 ⃝

A005 ⃝
A014 ⃝

Megrendelésemet az alábbi cégnél adtam le: ………………………………………………………………………………………

Kelt.: ………….…………………….., 2014. …………….……… . ………... .

……………………………………………
Megrendelő
Jogszabályi ismertető:
Az egyes pénztárgéphasználattal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2014. (I. 22.) NGM rendelet 2014.
január 23-i hatállyal módosította a pénztárgépek cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet
egyes rendelkezéseit.
A módosítás következtében – fő szabály szerint – az állami támogatást az az üzemeltető veheti igénybe, aki az online
pénztárgépet 2014. január 31-ig üzembe helyezi.
Támogatás a 2014. február 28-ig üzembe helyezett online pénztárgép után abban az esetben nyújtható, ha az üzemeltető
1.
2.

támogatás iránti kérelmét 2013. december 15-ig az állami adóhatósághoz benyújtotta, és
online pénztárgépét

a)elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépet használóként 2013. október 1. előtt,
b)elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet használóként 2013. december 31-ig megrendelte, és
3.

az online pénztárgép üzembe helyezését semmilyen módon nem késleltette.

A 2. pont szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha ezen határidőig leadott megrendelést módosították vagy
megszüntették, és helyette új rendelést adtak le.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az üzemeltető köteles az üzembe helyezés napjáig az eladónak írásban nyilatkozni a 2. és 3.
pontban meghatározott feltételek fennállásáról.
forrás: http://nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/gyartok_forgalmazok_cikkek/tajekoztato_20140106.html

