NYILATKOZAT
a „fordított” adózás alkalmazásához
A 2014. évi XXXIII. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 2015. január 1jével módosította az Áfa törvény 142. §-át, így a fordított adózást kiterjesztette a fém- és acélipari
termékek 6/B. mellékletében felsorolt körének értékesítésére. A mellékletben felsorolt termékek
értékesítése esetén a vevőnek nyilatkoznia kell adóalanyi státuszról.
Szállító adatai:
Cégnév:
Aréna Trapézlemez (Pascal Kft.)
Székhely:
5530 Vésztő, Békési út 79-81.
Adószám:
11045043-2-04
Vevő/Megrendelő adatai:
Név/Cégnév:
Székhely:
Vevő/Megrendelő nevében
nyilatkozó neve:
Adószám:
A megfelelő választ kérem aláhúzni!
1. Általános szabályok szerinti adózó Áfa adóalanyként vásárolok,
2. EVA alany vagyok,
3. Áfa alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel illet meg.
Vevő/Megrendelő részéről a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy az Általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §. (3) bekezdésében meghatározott
feltételeknek társaságunk (egyéni vállalkozásom) megfelel, azaz:
• társaságunk (egyéni vállalkozásom) belföldön nyilvántartásba vett adóalanyisággal
rendelkezik, és
• nincsen az Áfa tv-ben szabályozott olyan jogállásunk, amelynek alapján tőlünk (tőlem) az
általános forgalmi adó fizetése ne lenne követelhető, így pl. nem rendelkezünk
(rendelkezem) alanyi adómentességgel, nem állunk jogerősen elrendelt felszámolási vagy
bármely más, fizetésképtelenséget jogerősen megállapítható eljárás hatálya alatt.

Jelen nyilatkozatunkra tekintettel kijelentjük, hogy az Áfa tv. 6/B. mellékletében meghatározott
termékek részünkre történő értékesítése során velünk szemben a fordított adózás alkalmazható.
Kötelezettséget vállalunk arra továbbá, hogy amennyiben a fenti körülményeinkben olyan változás
következne be, amely a fordított adózás alkalmazását kizárná, úgy azt azonnal írásban bejelentjük.
Tudomásul vesszük, hogy valótlan nyilatkozatunkkal vagy az adatainkban bekövetkezett és a
fordított adózást érintő változás bejelentési kötelezettségünk elmulasztásával okozott károkért teljes
anyagi felelőséggel tartozunk.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy az érintettség valószínűsítése mellett az ügylet teljesítésében
érintett bármelyik fél kétheti:
a) a többi érintett féltől, hogy nyilatkozzon,
b) az állami adóhatóságtól pedig, hogy tájékoztassa az Áfa tv. 142. §. (3) bekezdésében említett
feltételek teljesüléséről.
Vevőként/Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a fenti fordított áfa alkalmazására vonatkozó
jogszabályi feltételek betratása érdekében a Vevő/Megrendelő törvényes képviselőjén (ügyvezető,
cégvezető, képviselő, aláírásra jogosult képviselő) kívül, csak az alábbi munkavállalók vagy
meghatalmazott személyek jogosultak a Vevő/Megrendelő részéről megrendelést adni és árut
átvenni, mert az alábbi személyeket erre feljogosítottam:
Név

Anyja neve

Születési hely

Születési ideje

Szem.ig.szám

A jelen nyilatkozatot elolvasás után helybenhagyólag írtam alá.
Kelt:

, 20 . hónap

nap

_______________________________
Vevő/Megrendelő nevében jogszerűen
nyilatkozó képviselő (bélyegző, aláírás)
(Cég esetén aláírási címpéldány is szükséges a lemez átvételéhez!)

Előttünk, mint tanúk előtt (név, lakcím)
1) ……………………………………..
….…………………………………..

2) ……………………………………
...…………………………………....

vagy: ügyvédi ellenjegyzés
EZEN NYILATKOZAT VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES !
JELEN NYILATKOZAT VISSZAVONÁSÁT, A NYILATKOZÓ KÖTELES ÍRÁSBAN
JELENTENI A PASCAL KFT FELÉ!

