Nyilatkozat szüneteltetésről
*A kérelem kötelező adategyeztetést tartalmaz (csillaggal jelölt mezők), amelynek kitöltése nélkül a kérelem nem teljesíthető.
Előfizető aláírásával elfogadja a nyilatkozatban foglaltakat, ezért fokozott figyelmét kérjük a kitöltéshez!

Alulírott,
Cégnév / Egyéni vállalkozó neve*:
Székhely*:
Levelezési cím*:
Adószám*:
Mobilszám*:
E-mail cím*:
a No Roaming Kft. pénztárgép adatátviteli szolgáltatásának előfizetőjeként kérem az alábbi azonosítókkal
rendelkező online pénztárgép(ek) adatátviteli szolgáltatásának szüneteltetését a megjelölt időtartamra.
A szüneteltetés időtartama legalább 1, legfeljebb 6 hónap lehet. A szüneteltetés legkorábbi kezdőnapja a
bejelentést követő hónap 1. napja. Előfizető tudomásul veszi, hogy ennél hosszabb időtartam megjelölése esetén is
legfeljebb 6 hónap kerül beállításra. Ennek lejártát követően az adatszolgáltatás automatikusan visszakapcsolódik
és kiállításra kerül a számla a következő időszakról. Az adatszolgáltatás ezt követően újra szüneteltethető 6
hónapra.
A szüneteltetésben érintett pénztárgép(ek):
Üzemeltetési hely

Szerződés száma

Pénztárgép AP száma

Szüneteltetés első hónapja (a hónap első napjától):
Szüneteltetés utolsó hónapja (a hónap utolsó napjáig):
Az Előfizető köteles ezen nyilatkozat benyújtását megelőzően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére a
PTGTAXUZ elnevezésű nyomtatványon bejelenteni a pénztárgép használatának 30 napot meghaladó
szüneteltetését.
A kitöltött és aláírt szüneteltetési nyilatkozatot, valamint a PTGTAXUZ nyomtatványt és annak elfogadó nyugtáját
beszkennelve vagy lefotózva e-mailen vagy eredetiben postai úton tértivevényes vagy ajánlott levél formájában
áll módunkban befogadni.
Az előfizetői szerződésen módosítást végezni, illetve szüneteltetést beállítani csak abban az esetben lehetséges, ha
Előfizetőnek nincsen lejárt fizetési kötelezettsége Szolgáltató felé. Kérjük, hogy a díjhátralékot a nyilatkozat
megküldése előtt rendezzék!
Szüneteltetés beállítását a következő hónap 1. napjától csak abban az esetben tudjuk garantálni, ha az összes
szüneteltetési dokumentum tárgyhó 25-ig beérkezik hozzánk.
A szüneteltetés ideje alatt a pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat szünetel, amelyről Szolgáltató a NAV-ot
értesíti. A szüneteltetés megszüntetését (az adatkommunikáció visszakapcsolását) az erre rendszeresített
nyomtatvány kitöltésével kérheti!
Amennyiben az Üzemeltetőnek kizárólag szüneteltetett pénztárgépe van, úgy a szüneteltetés idejére nem készül
számla.
Kelt: ………………………………………
Előfizető cégszerű aláírása

