                                                         Приложение № 1
                                                     към чл. 19, ал. 2 
                                         (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.,
                                               в сила от 6.01.2009 г.,
                                                  предишно приложение,
                                                     бр. 7 от 2010 г.,
                                              в сила от 26.01.2010 г.,
                                             доп., бр. 102 от 2012 г.,
                                               в сила от 1.01.2013 г.)


Справка
за предоставените ваучери за храна за периода от ................. до ..................


Наименование ................................
     (пълно наименование на оператора)
Седалище и адрес на управление ..............
ЕИК от Агенцията по вписванията/ЕИК по БУЛСТАТ
..............................................

Министерство на финансите
Вх. № ........../..............


Наименование на работодателя

ЕИК от Агенцията по вписванията/ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя

Брой на предоставените ваучери за съответната номинална стойност

Номинална стойност на ваучера

Обща номинална стойност


















Обща номинална стойност


Общ брой предоставени ваучери за храна


Управител: ..............................
                     (подпис и печат)



Справка
за изплатени (осребрени) ваучери за храна за периода от .............. до ...............


Наименование ..................................
(пълно наименование на оператора)
Седалище и адрес на управление ................
ЕИК от Агенцията по вписванията/ЕИК по БУЛСТАТ
...............................................



Наименование на доставчика

ЕИК от Агенцията по вписванията/ЕИК по БУЛСТАТ на доставчика

Наименованиена работодателя

ЕИК от Агенцията по вписванията/ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя

Брой на изплатените (осребрени) ваучери за съответната номинална стойност

Номинална стойност на ваучера

Обща номинална стойност


















Обща номинална стойност


Общ брой изплатени (осребрени) ваучери за храна


Управител: ...............................
                 (подпис и печат)
















                                                            

Приложение № 2
                                               към чл. 8, ал. 1, т. 10 
                                         (Ново - ДВ, бр. 7 от 2010 г.,
                                              в сила от 26.01.2010 г.)
                              Д Е К Л А Р А Ц И Я
          Долуподписаният/ата
     _______________________________________________________________,
          (име, ЕГН или ЛНЧ на лицето, представляващо дружеството)
                                представляващ
     ________________________________________________________________
      (наименование на лицето, кандидатстващо за издаване на разрешение)
                          Д Е К Л А Р И Р А М, че:
     Представляваното от мен дружество е свързано лице по смисъла на § 1,т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуаленкодекс със:
     *
     ________________________________________________________________
     ________________________________________________________________
     ________________________________________________________________
                   (наименование и ЕИК на свързаното лице)
     Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателниякодекс за невярно деклариране.
     Дата:                Декларатор:
     ___________
     *При липса на свързаност с лица, които притежават разрешение за
извършване на дейност като оператор или кандидатстват за издаване на
разрешение, се изписва "няма".


                                                          Приложение № 3
                                                 към чл. 12, ал. 3 и 4 
                                        (Ново - ДВ, бр. 58 от 2010 г.,
                                               в сила от 1.08.2010 г.,
                                             изм., бр. 102 от 2012 г.,
                                               в сила от 1.01.2013 г.) 


ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ГР. СОФИЯ 1000
УЛ. Г. С. РАКОВСКИ 102


Министерство на финансите: Вх. № ../...


З А Я В Л Е Н И Е 


от ............................................................................. 


(име: собствено, бащино, фамилно) 


ЕГН/ЛНЧ ............................................................... 


в качеството си на .................................................


.................................................................................. 


(управител, прокурист или друго лице с представителна власт) 


на дружеството........................................................ 


.................................................................................. 


(пълно наименование на оператора) 


Седалище и адрес на управление ......................... ....................... 


ЕИК от Агенцията по вписванията/ 


ЕИК по БУЛСТАТ .................................................................


Заявявам искането ми да бъде предоставена на представляваното от мен дружество индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна на работодатели по смисъла на чл. 12, ал. ....* от Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. 


Прилагам Декларация за предоставените ваучери за храна по последно получената индивидуална квота номер...... 


Дата: .............. 20.. г. 

С УВАЖЕНИЕ: ................



(подпис)




* Посочва се „3“ в случаите, когато заявлението се подава за първа индивидуална квота, или „4“ – за следваща индивидуална квота. 






                                                           Приложение № 4
                                                     към чл. 12, ал. 4 
                                        (Ново - ДВ, бр. 58 от 2010 г.,
                                               в сила от 1.08.2010 г.,
                                      изм. и доп., бр. 102 от 2012 г.,
                                               в сила от 1.01.2013 г.) 


Декларация 

за предоставените ваучери за храна по получена индивидуална квота уникален номер .................от ДД.ММ.ГГГГ


Наименование ........................................................ 


(пълно наименование на оператора)


Седалище и адрес на управление ......................... 


ЕИК от Агенцията по вписванията/ 


ЕИК по БУЛСТАТ .................................................. 



Наименование на работодателя

ЕИК от Агенцията по вписванията/ ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя

Брой на предоставените ваучери за съответната номинална стойност

Номинална стойност на ваучера

Обща номинална стойност




















Обща номинална стойност към ДД.ММ.ГГГГ



Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:

Декларатор:











