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Tárgy : Nyilatkozat fordított adózás alá eső termékeinkről 

 

Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének 2015. január 1-jétől hatályos új, j) pontja alapján az adót a 
termék beszerzője fizeti az Áfa tv. új, 2015. január 1-jétől hatályos 6/B. számú mellékletében 
felsorolt és az Áfa tv. XVI. Fejezete szerinti különös rendelkezések hatálya alá nem tartozó 
termékek értékesítése esetében. 
 
Az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében foglaltakat figyelembe véve, az 1. számú melléklet 
szerint soroltuk be a termékeinket. 
Az áfa törvény 142. § szerint a „Fordított adózás” szabályai alá eső termékek esetében az 
általános forgalmi adót a szolgáltatás igénybe vevője fizeti. A hivatkozott jogszabály szerint a 
fordított adózású termék, szolgáltatás számlázása esetén, a számlán fel kell tüntetni a vevő 
adószámát. 
 
A Baranya Metál Kft. a termékeket abban az esetben számlázza ki adóalanynak „fordított 
adózás” szabályai szerint, amennyiben a vevő a következő nyilatkozatokat írásban megteszi a 
Zala Metál Kft. felé: 
 

1) Adószám bekérő lap (2. sz. melléklet) 
A vevőtől csak a cégszerű aláírással ellátott bekérő lap fogadható el. (Cégszerű: bélyegzővel 
ellátott és az aláírási jogosultsággal rendelkező személy aláírásával)  
 

2) Nyilatkozat könyvelésben való szerepeltetésről (3. sz. melléklet) 
A számlázás során a Baranya Metál Kft. alkalmazottjával személyesen kapcsolatba lépő 
személynek nyilatkozatot kell tennie, hogy a Baranya Metál Kft. által kiállított számlán 
vevőként megjelölt adóalanyt teljes jogkörrel képviseli és a kiállított számlát az adóalany 
könyvelésébe eljuttatja. 
Amennyiben a fenti két nyilatkozat nem áll rendelkezésére a Baranya Metál Kft-nél a 
számlázást megelőzően, úgy a számlát csak magánszemélynek és 27% áfa tartalommal állítja 
ki. 
 

 

Kelt: Zalaegerszeg, 2018. március 1. 

 

 

                                                                                                 

 

 ________________________________ 

   Baranya Metál Kft. 
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1. sz. melléklet 

Az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében foglaltakat figyelembe véve a Baranya Metál Kft. az 

általa forgalmazott termékeit az alábbi táblázatban foglalt vámtarifaszámokkal értékesíti. 
 

Termék név Vámtarifaszám ÁFA 

13as trapézlemez 7216-9110 0% 

20as trapézlemez 7216-9110 0% 

20as fal trapézlemez 7216-9110 0% 

38as trapézlemez 7216-9110 0% 

40es trapézlemez 7216-9110 0% 

45ös trapézlemez 7216-9110 0% 

50es trapézlemez 7216-9110 0% 

75ös trapézlemez 7216-9110 0% 

137es trapézlemez 7216-9110 0% 

153as trapézlemez 7216-9110 0% 

hódfarkú cserepeslemez 7216-9110 0% 

szinuszos cserepeslemez 7216-9110 0% 

korona cserepeslemez 7216-9110 0% 

síklemez 7210 0% 

élhajlított elem 7216-6190 0% 

ereszcsatorna 7326-9060 27% 

tölcséres betorkoló 7326-9060 27% 

lefolyó cső 7326-9060 27% 

hattyúnyak 7326-9060 27% 

alsó kifolyó 7326-9060 27% 

szeglet 7326-9060 27% 

kéményszegő 7326-9060 27% 

Termék név Vámtarifaszám ÁFA 

véglemez 7216-6190 0% 

szegletdísz 7216-6190 0% 

ereszvég dísz 7216-6190 0% 

csatornavas 7326-9060 27% 

csőbilincs 7326-9060 27% 

tetőkibúvó 7308-30 27% 

hóvágó 7216-6190 0% 

hófogó 7216-6190 0% 

panel végzáró 7216-6190 0% 

15x15 gerincelem 7216-6190 0% 

20x20 gerincelem 7216-6190 0% 

cserepes gerincelem 7216-6190 0% 

C profil 7216-6110 0% 

Z profil 7216-6110 0% 

U profil 7216-6110 0% 

szendvicspanel 7308 27% 

csavar 7318 27% 

profilszivacs 3921 27% 

bevilágító 3921 27% 

panel bevilágító 3925 27% 

javítófesték 3209 27% 
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2. sz. melléklet                                           NYILATKOZAT 
a fordított adózás alkalmazásához 

 
Az alábbi nyilatkozatot a Baranya Metál Kft-nek (székhely: 7391 Mindszentgodisa, Kossuth Lajos utca 126., 
adószám: 23288957-2-02, telephelyek: 7634 Pécs, Pellérdi út 1295/3 Hrsz., 7400 Kaposvár, Raktár utca 
5376/7 Hrsz.) tesszük. 
 
Vevő/Megrendelő részéről a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy az Általános forgalmi adóról 
szóló 2007.évi CXXVII. törvény 142 par.(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 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 arra továbbá, hogy amennyiben a fenti körülményeinkben olyan változás 
következik 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. 
 

ADÓSZÁM BEKÉRŐ LAP 
 
Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Székhely cím: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telephely cím: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adószám:                                                   -       -                                 

 
Telefonszám: ……………………………………………………… Fax: ……..…………………………… 
 
Ügyintéző: …………………………………………………………. 
 
E-mail cím: ………………………………………………………… 
 
Weboldal: ………………………………………………………….. 

 
Kelt.: …………………………………………………….. 

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

   Cégszerű aláírás 
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3. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

 

Alulírott __________________________________ nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a  

_________________________________________________ vállalkozás/egyéni vállalkozás/ szervezet  

képviseletében*: *kérjük a megfelelő állítás mellé egy ’x’-et tenni! 

 árajánlatot kérni a Baranya Metál Kft-től 

 megrendelést adni a Baranya Metál Kft. által gyártott és forgalmazott termékekre 

 elszállítani a Baranya Metál Kft. által legyártott termékeket. 

Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a Baranya Metál Kft. által kiállított számlákat a fent nevezett 
vállalkozás/egyéni vállalkozó/szervezet könyvelésében szerepeltetem.   
 
Jelen nyilatkozatra való tekintettel kijelentem, hogy az ÁFA tv.6/B. mellékletében meghatározott termékek 

részünkre történő értékesítése során a fent megnevezett vállalkozással/egyéni vállalkozással / szervezettel 

szemben a fordított adózás alkalmazható. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan nyilatkozat tételből vagy a fordított adózást érintő adatokban 

bekövetkezett és a változás bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért teljes felelősséggel 

tartozok. 

 

Kelt.: ……………………………………………………………………………… 

 

                                         ……………..………………………………….. 
                                       Név 
  
 
 
                                          …………….…………………..……………….. 
                                         Bélyegző / Személyi ig. szám 
  
 
 
                                           ..…………………………………………………. 
                                          Aláírás 
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