
 
 

Adóalanyisági nyilatkozat az ÁFA tv. szerinti fordított adózás alkalmazásához 
 
      Hivatkozott számla szám: ……………………. 
 
Szállító adatai: 
 
Név/Cégnév:  ......................................................................  
 
Székhely: ............................................................................   
 
Adószám............................................................................. : 
 
Cg/ vállig szám: ..................................................................  
 
 
Vevő adatai: 
 
Név/Cégnév:  ......................................................................  
 
Székhely:  ...........................................................................  
 
Adószám:............................................................................  
 
Cg/ vállig szám: ..................................................................  
 
 
Szerződő felek kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy mindketten belföldi 
adóalanyok, és a szerződött termékértékesítés/szolgáltatás a 2007. évi CXXVII. 
(ÁFA) tv. 142.§ alapján a fordított adózás alá tartozik, így a szállítói számlában nem 
szerepel áthárított adó, azt a vevő számítja fel. 
 
Megjegyzés: .........................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................  
 
 
Kelt: ....................................................................................  
 
 
 
 
 .........................................   .........................................  
      Szállító nevében                                                                  Vevő nevében 
Jogszerűen nyilatkozó képv. Jogszerűen nyilatkozó képv. 
 



 
 
Adóalanyisági nyilatkozat az ÁFA tv. szerinti fordított adózás alkalmazásához 

(különleges esetekre) 
 

      Hivatkozott számla szám: ……………………. 
 
Szállító adatai: 
Név/Cégnév:  ......................................................................  
 
Székhely: ............................................................................   
 
Adószám:............................................................................ : 
 
Cg/ vállig szám: ..................................................................  
 
 
Vevő adatai: 
Név/Cégnév:  ......................................................................  
 
Székhely:  ...........................................................................  
 
Adószá/adóaz.jel: ...............................................................  
 
Cg/ vállig szám: ..................................................................  
 
Szerződő felek kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy a szerződött 
termékértékesítés/szolgáltatás fő szabály szerint  a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) tv. 
142.§ alapján a fordított adózás alá tartozna, de mivel a vevő az áfa törvénynek nem 
alanya, így a szállítói számlában szerepel áthárított adó, azt a szállító számítja fel és 
fizeti meg. 
 
Vevő büntetőjogi felelőssége tudatában tájékoztatja szállítót, hogy az alábbiak miatt 
nem alanya az áfának: 
 

1. Belföldi magánszemély (nem egyéni vállalkozó) 
2. Alanyi adómentes státuszt választott (erről a bejelentő lap másolatát 

bemutatta / csatolja / nem mutatta be) 
3. egyéb:………………………………….. 

 
Megjegyzés: .........................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................  
 
Kelt: ....................................................................................  
 
 
 
 .........................................   .........................................  
      Szállító nevében                                                                  Vevő nevében 
Jogszerűen nyilatkozó képv. Jogszerűen nyilatkozó képv. 



 
 

Adóalanyisági nyilatkozat az ÁFA tv. szerinti ingatlan bérbeadási 
tevékenységgel kapcsolatos áfa szabályok alkalmazásához 

 
      Adóév:  ……………………. 
 
Szállító adatai: 
Név/Cégnév:  ......................................................................  
 
Székhely: ............................................................................   
 
Adószám:............................................................................ : 
 
Cg/ vállig szám: ..................................................................  
 
 
Vevő adatai: 
Név/Cégnév:  ......................................................................  
 
Székhely:  ...........................................................................  
 
Adószá/adóaz.jel: ...............................................................  
 
Cg/ vállig szám: ..................................................................  
 
Szerződő felek kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy a szerződött 
bérbeadás fő szabály szerint a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) tv. 86.§ alapján adómentes 
szolgáltatásnyújtásnak minősül, de választható rá áfa fizetési kötelezettség a 
meghivatkozott áfa törvény 88 §-a alapján.  
 
Ezért bérbeadó büntetőjogi felelőssége tudatában az alábbi nyilatkozatot teszi:  
 

a:)    bérbeadási tevékenységünk tekintetében adómentes státuszom van 
b:) bérbeadási tevékenységünk tekintetében áfa fizetési kötelezettséget 
         választottunk, az erre vonatkozó bejelentést: 
 

1. megtekintésre rendelkezésre bocsátottam 
2. másolatban csatoltam 
3. nem bocsátom rendelkezésre 
4. egyéb: ……………………….. 

 
 
Megjegyzés: .........................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................  
 
Kelt: ....................................................................................  
 
 
 
 .........................................   .........................................  
      Szállító nevében                                                                  Vevő nevében 
Jogszerűen nyilatkozó képv. Jogszerűen nyilatkozó képv. 


