
 

NYILATKOZAT 
a „fordított” adózás alkalmazásához 

Az alábbi nyilatkozatot a Inbesz Kft. részére (2836 Baj, Iparterület 020/87.hrsz. adószám: 
14717493-2-11 cégjegyzékszám: 11 09 015239) tesszük:  
 
(KÉRJÜK AZ ADATOKAT NYOMTATOTT NAGY BETŰVEL OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 

Szolgáltatás igénybe vevő adatai: 

Név/Cégnév: ________________________________________________________ 

Székhely: ___________________________________________________________ 

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 

Képviseletre (aláírási címpéldánnyal rendelkező cégszerű aláírásra) jogosult személy neve: 

______________________________________ 

Telefonszáma: +36/ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ 

A.) 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) nem felel 

meg. 

B.) 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 

(állok) jogerősen elrendelt felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenséget jogerősen megállapító 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 továbbá arra, 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 felelősséggel 

tartozunk. 

Tudomásul vesszük továbbá, hogy érintettség valószínűsítésé mellett az ügylet teljesítésében 

érintett bármelyik fél kérheti 

a.) a többi érintett féltől, hogy nyilatkozzon, 

b.) az állami adóhatóságtól pedig, hogy tájékoztassa az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdésében említettfeltételek 

teljesüléséről. 

Kelt: …………………………..     Aláírás: ……………………………….. 
Szolgáltatást igénybe vevő nevében jogszerűen nyilatkozó képviselő, továbbá 

aláírási címpéldány másolata. 

 


