Az Eladó példánya

A fordított adózással kapcsolatban az alábbi azonosítószámmal rendelkező kölcsönös nyilatkozat van
a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok között. Nyilatkozat sorszáma* : ……………………………………
Eladó :
Székhely :
Adószám :
Cégjegyzékszám :

Csepeli Csatornagyártó És Forgalmazó Kft.
H-3356 Kompolt, Kápolnai u. 5.
12334425-2-10
- Jogállása : belföldi ÁFA-alany
10 09 023660

Vevő / Megrendelő :

………………………………………………………………………………………………………………………

Székhely :

………………………………………………………………………………………………………………………

Adószám :

……………………-…-……

Cégjegyzékszám :

……

…… ………………

Alulírott ( a vállalkozás képviseletére jogosult(ak) ) : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vállalkozás** :
adószámmal rendelkező Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany, melynek nincs olyan
jogállása, mely alapján tőle az adó fizetése ne lenne követelhető
a fenti kitételnek nem felel meg
Az adószámmal rendelkező vállalkozás** :
belföldi ÁFA - alany
EVA - alany
magánszemély
kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany
kizárólag „tárgyi mentes” - az áfa tv. 85. § és 86. §-ában szabályozott adómentes tevékenységet folytató adóalany
nem áll jogerősen elrendelt felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen
megállapító eljárás hatálya alatt.
A számla tárgyául szolgáló termék a 2007. évi CXXVII. ÁFA-trv. 142. § (1) bekezdés j) pontjának
alkalmazása vonatkozik rá, így a fordított adózás hatálya alá tartozik. Ezen előírások szerint a
szállítói számlában nem szerepel áthárított forgalmi adó, azt a hatályos előírások szerint a Vevő /
Megrendelő számítja fel, és az önadózás keretében az adóbevallásában vallja be.
Jelen jognyilatkozatunkra tekintettel kijelentjük, hogy az ÁFA tv. 6/B mellékletében meghatározott termékek
részünkre történő értékesítése során velünk szemben a fordított adózás alkalmazható. Amennyiben a fenti
nyilatkozat tartalmában bármi nemű változás következne be, akkor arról a felek haladéktalanul - de legkésőbb
8 napon belül írásban - értesítik egymást. Az értesítés elmulasztása jogkövetkezményekkel jár.

Kelt : ……………………………………., 201… … … … …

Szállító nevében
jogszerűen nyilatkozó képviselő

Vevő nevében
jogszerűen nyilatkozó képviselő

* az eladó tölti ki
** a megfelelő sorban a jelölőnégyzetet egyértelműen azonosítható módon, jellel kell ellátni (pl.: )

A Vevő példánya

A fordított adózással kapcsolatban az alábbi azonosítószámmal rendelkező kölcsönös nyilatkozat van
a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok között. Nyilatkozat sorszáma* : ……………………………………
Eladó :
Székhely :
Adószám :
Cégjegyzékszám :

Csepeli Csatornagyártó És Forgalmazó Kft.
H-3356 Kompolt, Kápolnai u. 5.
12334425-2-10
- Jogállása : belföldi ÁFA-alany
10 09 023660

Vevő / Megrendelő :

………………………………………………………………………………………………………………………

Székhely :

………………………………………………………………………………………………………………………

Adószám :

……………………-…-……

Cégjegyzékszám :

……

…… ………………

Alulírott ( a vállalkozás képviseletére jogosult(ak) ) : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vállalkozás** :
adószámmal rendelkező Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany, melynek nincs olyan
jogállása, mely alapján tőle az adó fizetése ne lenne követelhető
a fenti kitételnek nem felel meg
Az adószámmal rendelkező vállalkozás** :
belföldi ÁFA - alany
EVA - alany
magánszemély
kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany
kizárólag „tárgyi mentes” - az áfa tv. 85. § és 86. §-ában szabályozott adómentes tevékenységet folytató adóalany
nem áll jogerősen elrendelt felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen
megállapító eljárás hatálya alatt.
A számla tárgyául szolgáló termék a 2007. évi CXXVII. ÁFA-trv. 142. § (1) bekezdés j) pontjának
alkalmazása vonatkozik rá, így a fordított adózás hatálya alá tartozik. Ezen előírások szerint a
szállítói számlában nem szerepel áthárított forgalmi adó, azt a hatályos előírások szerint a Vevő /
Megrendelő számítja fel, és az önadózás keretében az adóbevallásában vallja be.
Jelen jognyilatkozatunkra tekintettel kijelentjük, hogy az ÁFA tv. 6/B mellékletében meghatározott termékek
részünkre történő értékesítése során velünk szemben a fordított adózás alkalmazható. Amennyiben a fenti
nyilatkozat tartalmában bármi nemű változás következne be, akkor arról a felek haladéktalanul - de legkésőbb
8 napon belül írásban - értesítik egymást. Az értesítés elmulasztása jogkövetkezményekkel jár.

Kelt : ……………………………………., 201… … … … …

Szállító nevében
jogszerűen nyilatkozó képviselő

Vevő nevében
jogszerűen nyilatkozó képviselő

* az eladó tölti ki
** a megfelelő sorban a jelölőnégyzetet egyértelműen azonosítható módon, jellel kell ellátni (pl.: )

