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NAV_J31-01
Adószáma

Adóazonosító jele

Nyilatkozatok
1. Kijelentem, hogy meg nem fizetett köztartozásom nincs. [Jöt. 14. § (1) c)]
2. Kijelentem, hogy kettős könyvvezetést alkalmazok. [Jöt. 14. § (1) a)]
3. Kijelentem, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 5. számú melléklete szerinti nyilvántartást vezetem.
[Jöt. 14. § (1) a)]
4. Kijelentem, hogy az engedély kiadása évét követő évtől auditált mérleggel fogok rendelkezni. [Jöt. 20. § (3)]
5. A vezető, vezető tisztségviselő erkölcsi bizonyítványát
a. a kérelem benyújtásával egyidejűleg benyújtottam
b. az illetékes hatóságtól az állami adó- és vámhatóság részére történő közvetlen megküldéssel kértem
c. az állami adó- és vámhatóság igényelje meg a kérelem elbírálása céljából
[Jöt. 14. § (1) g), 92. § (1) b-c)]
6. Kérem, hogy a hatósági zárral ellátott mérőeszköz, berendezés működésében mutatkozó zavar, rendellenesség észlelésekor
az azzal összekapcsolt berendezésen a tevékenység folytatását előzetesen engedélyezze. [Jöt. 88. § (4)]
7. Kérem engedélyezni, hogy az engedély felfüggesztéséről hozott döntés esetén annak hatálya ne terjedjen ki a jövedéki termék
előállítására, felhasználására, adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező tevékenységre,
mert a termelés leállítása műszaki, biztonsági, katasztrófavédelmi szempontból indokolatlan kockázatokkal, károkkal járna. [Jöt. 15. § (6)]
8. Kijelentem, hogy a kisüzemi bortermelői tevékenység jogszabályi feltételeinek megfelelek, ezért kérem az egyszerűsített adóraktári
engedély megszüntetését a
naptól. [Jöt. 136. § (4), Vhr. 98. §]
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9. Kijelentem, hogy a tárgy borpiaci évben a nyilatkozattétel időpontjáig
az egyszerűsített adóraktárban előállított csendes bor mennyisége:

hl

10. Kijelentem, hogy a kisüzemi sörfőzdei tevékenység végzéséhez a törvényi feltételeket teljesítem. [Jöt. 3. § (3) 17.]
11. Kijelentem, hogy a változást igazoló irat másolatát további telephelyen végzett tevékenység vagy
engedélyezési eljárás kapcsán már korábban bemutattam.
12. Kijelentem, hogy a jövedéki biztosítékot

Ft összegben kívánom teljesíteni a külön nyomtatványban részletezettek szerint.

13. Kijelentem, hogy központi költségvetési szervnek minősülök.
14. Kijelentem, hogy kizárólag a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti normatív energiahordozó-készletet, biztonsági
energiahordozó-készletet, biztonsági energiatermék készletet tárolok.
15. Kijelentem, hogy saját termelésű csendes bor termelői borkimérés keretében történő értékesítését
16. Kérem az elektronikusan kiállított papír alapú EKO hitelességét igazoló különleges bélyegző, illetve a szállítólevél
hitelességét igazoló felirat alkalmazását engedélyezni. [Vhr. 2. § (2) g) gb), gc)]
17. Kijelentem, hogy bejegyzett kereskedői engedélyes tevékenységemet kizárólag a következő
engedélyszámon / nyilvántartási számon engedélyezett vagy nyilvántartásba vett tevékenységi
körben beszerezhető jövedéki termékekkel kívánom folytatni. [Vhr. 3. § (3)]
18. Kérem a kérelmem elbírálása során figyelembe venni a 2017. július1-jét megelőzően hatályos szabályok szerinti
engedélyezési eljárás során papír alapon benyújtott dokumentumaimat. [Vhr. 108. § (1)]
19. Kijelentem, hogy kenőolaj importálását, másik tagállamból behozatalát kizárólag saját felhasználás céljából végzem,
ezért kérem a felmentést a Jöt. 28. § és a 29. §-ban meghatározott kötelezettségek alól. [Jöt. 30. §]
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Felhasználói engedélyes tevékenységek
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Vezető tisztségviselő, jövedéki ügyintéző, felelős üzemvezető, valamint az EKO,
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Előállított és adófizetési kötelezettség alól mentesült termék, jövedéki termék
valamint ETBE adatai
No.
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Adóraktár területén kívül végzett termelői borkimérés helye
No.

Üzlethelyiség címe
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