
ÁFA NYILATKOZAT 
támogatás elszámolásához 

 

Alulírott …………………………………………… (név), mint az …………………………………………………….. ……………….… 
(székhely::……………………………………………..……………………………………….. adószám: _  _  _  _  _  _  _  _  -  _  
-  _  _) képviseletére jogosult, a(z) ………………………….. számú sportfejlesztési programmal 
kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján1 
 

 1. A kedvezményezett nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt 
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
 

 2. A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak. A sportfejlesztési programjában megjelölt 
tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan 
adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül 
figyelembevételre. 

 

 3. A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak, de azt a jelen sportfejlesztési programjához 
kapcsolódóan nem vonhatja le. A kedvezményezett vállalja, hogy a sportfejlesztési 
programjában megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen 
elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
 

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő 
adatokban változás következik be, arról a Magyar Vízilabda Szövetség Tao Ellenőrzési Csoportot 
haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő 
kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom. 

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék 
beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó 
megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön 
számolom el és az ügyletet  alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség Tao Ellenőrzési Csoport adataimat 
felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul 
veszem, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség Tao Ellenőrzési Csoport az általános forgalmi adóval 
kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.  
 
Kelt: ………………………, 20… . ……………. hónap …….  nap.  

 
Kedvezményezett cégszerű aláírása 

 

                                                           
1Kérjük, azon szövegrész előtti négyzetben jelölje választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve ellentmondásos 

Nyilatkozat nem fogadható el. 


