Adóalanyisági nyilatkozat *, a 2015.01.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló2007.
éviCXXVII. törvény 142.§-a 1 bekezdés 6/B szerinti „fordított” adózás alkalmazásához

amit a KANO Fémipari Kft. (Cg. 07-09-012584, székhely: 8000 Székesfehérvár, Lévai utca 4, adószáma:
13830371-2-07) eladó (a továbbiakban: Eladó) részére tesszük.
Vevő/beszerző/megrendelő adatai
Név/cégnév:

…………………………………………..

Székhely:

…………………………………………..

Adószám:

…………………………………………..

Jogszerűen képviseli:
1.

(név:………………………………….../ beosztás: …….……………………………)

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy társaságunk/egyéni vállalkozásom/személyem:
a) általános szabályok szerint adózó ÁFA adóalany,
b) kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végző
adóalany,
c) EVA adóalany,
d) nem ÁFA-alany (pl. adószámmal nem rendelkező magánszemély vevő),
e) alanyi adómentes adóalany,
f) kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany.
(a megfelelő rész aláhúzandó!)
A fenti d) – f) pontok valamelyikének választása esetén a fordított adózás nem alkalmazható.

2.

A fenti a) – c) pontok választása esetén a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az ÁFA tv. 142. §
(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek társaságunk/egyéni vállalkozásom megfelel, azaz:
- társaságunk (egyéni vállalkozásom) belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és
- társaságunknak (egyéni vállalkozásomnak) nincsen az ÁFA tv-ben szabályozott jogállása, amelynek
alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető,
- jelen nyilatkozatunkra tekintettel kijelentjük, hogy az ÁFA tv. 6/B mellékletében meghatározott
termékek részünkre történő értékesítése során velünk szemben a fordított adózás alkalmazható.

3.

Kötelezettséget vállalunk arra továbbá, hogy amennyiben a fenti körülményeinkben olyan változás
következne be, amely a fordított adózás alkalmazását érintené, úgy azt azonnal írásban bejelentjük Eladó
részére. Tudomásul vesszük, hogy valótlan nyilatkozatunkkal vagy az adatainkban bekövetkezett és a
fordított adózást érintő változás bejelentési kötelezettségünk elmulasztásával okozott károkért teljes
anyagi felelősséggel tartozunk.

4.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy az ÁFA tv. 142.§ (5) bek. alapján az érintettség valószínűsítése 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) bekezdésben említett
feltételek teljesüléséről.

Kelt:……………………, 20......................
________________________
cégszerű aláírás
Előttünk mint tanúk előtt:
Aláírás: ……………………………………

Aláírás: ……………………………………

Név

Név

……………………………………

Lakcím: ……………………………………

……………………………………

Lakcím: ……………………………………

* A nyilatkozat tétel kötelező a 2007.évi CXXVII.tv.142.§/5. bekezdés alapján.

