
ÁFA nyilatkozat 
 

1. Támogatott adatai 

Név:  

Adószám:  

Elérhetőség/székhely:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  

 

Nyilatkozom, hogy a támogatást képező tevékenység vonatkozásában az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján 

(Kérjük, hogy a megfelelőt karikázza be!) 

1. Nem vagyok alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 
kerül figyelembevételre. Kijelentem, hogy a támogatási szerződésben az általános 
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és tudomásul veszem, hogy az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
 

2. Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a támogatásból 
finanszírozott………………………………….. tevékenységem kapcsán ÁFA levonási 
jog nem illet meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó 
tevékenységet végzek). Kijelentem, hogy a támogatási szerződésben az általános 
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és tudomásul veszem, hogy az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

 
3. Alanya vagyok az ÁFA-nak, a támogatott ………………………………….. 

tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeimhez kapcsolódó ÁFA-ra 
vonatkozóan adólevonási jog illet meg. Kijelentem, hogy a támogatási szerződésben 
az általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és tudomásul veszem, 
hogy az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 
 

4. Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a jelen támogatáshoz kapcsolódóan nem élhetek az 
ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a támogatásban megjelölt 
…………………………………..tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeim 
tételesen elkülönítem és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási 
jogommal nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a támogatási szerződés 
érvényességi időtartamán belül. Kijelentem, hogy a támogatási szerződésben az 
általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és tudomásul veszem, hogy 
az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 



 
5. Alanya vagyok az ÁFA-nak és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan 

arányosítással állapítom meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. 
Kijelentem, hogy elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem. Kijelentem, 
hogy a támogatási szerződésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget 
arányosítottan szerepeltetem és tudomásul veszem, hogy az elszámolásnál a költségek 
ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre. 
 

6. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá 
tartozom. Kijelentem, hogy a támogatási szerződésben az általános forgalmi adót nem 
tartalmazó összeget szerepeltetem és tudomásul veszem, hogy az elszámolásnál az 
ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 
 
Vállalom, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő 
adatokban változás következik be, azt postai úton „Módosítási kérelem” benyújtásával 
a változást követő 8 napon belül jelzem a Támogató felé. 
 
Vállalom, hogy amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 142.§-a által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a 
szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az ÁFA megfizetésére, továbbá e 
körben ÁFA levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről az elszámolás 
során külön nyilatkozatot teszek és az ügylet(ek)et alátámasztó bizonylatokat 
elkülönítetten kezelem. 
 
Tudomásul veszem, hogy nem jogosultak támogatásra az államháztartás bármely 
alrendszeréből származó azon tételek, melyek visszaigényelhetők, visszatéríttethetők 
vagy ellentételezhetők. 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a 
szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak 
megfelelnek. 

 
Kelt: 
 
                                                                         ……………………………….. 
    

 


