
(*1) Kérjük azon szövegrész előtti négyzetben jelölje választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve 
ellentmondásos Nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni. 

 

Iktatószám: ...................... 

 
 

ÁFA NYILATKOZAT 
 

Alulírott ………………………. mint a(z) ………………………………………… (székhely: 
………………………………………………………………………………………………., adószám: 
……………………………….) szervezet nevében eljárni jogosult hivatalos képviselő a CSP-
CSBM-17-…….. ..pályázati azonosítószámú pályázattal kapcsolatban büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a pályázat tárgyát képezõ tevékenység 
vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján (*1) 
 

 1. Nem vagyok alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 

kerül figyelembevételre. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező pályázati 
költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
 

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

 3. Alanya vagyok az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban 

felmerült költségeimhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illet meg. 
Kijelentem, hogy az általam benyújtott pályázati projekt igényelt támogatás/projekt összköltség 
összegének meghatározásánál az általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget 
szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 
 

 4. Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az ÁFA-
ra vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülönítem és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra 
vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a 
szerződés érvényességi időtartamán belül. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés 
mellékletét képező pályázati költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget 
szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
 

 5. Alanya vagyok az ÁFÁ-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 
szerződés mellékletét képező pályázati költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó 
összeget arányosítottan szerepeltetem és 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 az általam benyújtott pályázati projekt igényelt támogatás/projekt összköltség 
összegének meghatározásánál az általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget 
szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 
 
 
 



Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban 
szereplő adatokban változás következik be, arról a Támogatáskezelő (Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 napon belül 
tájékoztatom. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
tv. 142. § bekezdése által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a 
szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, 
továbbá e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről a beszámoló 
mellékletét képező nyilatkozaton külön számot adok és az ügylet(ek)et alátámasztó 
bizonylatokat a pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően elkülönítetten nyújtom be. 
 
Tudomásul veszem, hogy az intézkedés keretében nem jogosultak támogatásra azok az adók, 
melyek bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól visszaigényelhetők, visszatéríthetők 
vagy ellentételezhetőek és nyilatkozatomat ennek tudatában teszem. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató, illetve a Támogatáskezelő adataimat felhasználja, 
nyilvántartsa és szükség esetén nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további 
adatokat bekérjen, valamint e célból a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen 
jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Támogató, illetve a Támogatáskezelő az általános forgalmi adóval 
kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.  
 
 
Kelt: ..........................., 20.... év ................ hónap ....... nap  
 
 
........................................................................... 
Kedvezményezett cégszerű aláírása 
 


