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Tájékoztató fordított ÁFA alkalmazásáról
Nyilatkozat fordított áfa alkalmazásához
Tájékoztató szigorú számadású nyomtatványok értékesítésére vonatkozó eljárásról
Általános vevő tájékoztató

Vásárlási Feltételek
Az Univerzál Zrt üzleteiben folytat értékesítést fogyasztók és felhasználók részére.
A fogyasztók felé történő értékesítés kizárólag az üzletekben történik a kereskedelemről szóló
2005 évi CLXIV. törvény előírásai szerint.
Üzleteinkben történik értékesítés a felhasználók (vállalkozások, egyéni vállalkozók,
intézmények, és minden személy, aki önálló foglalkozásával, vagy gazdasági tevékenységével
összefüggő célok érdekében jár el, és nem minősül fogyasztónak), részére is, azzal hogy
hosszabb üzleti kapcsolat esetén lehetőség van egyedi vagy vevővel előzetesen megkötött
szállítási keretszerződések (továbbiakban szerződés) megkötésére is. A szerződéskötést a
telephelyeinken lévő üzletek vezetőinél, és vevőszolgálati munkatársainál lehet
kezdeményezni. A szerződéskötés mind az Univerzál Zrt (továbbiakban szállító) részéről, mind
a vevő részéről a cég képviseletére jogosult személy írja alá. A szerződéskötés nyelve: magyar.
A szerződés megkötése és módosítása kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján
történik.
Szerződéssel rendelkező vevőink a megvásárolni kívánt árura előzetesen megrendelést
adhatnak le. A megrendelés történhet szerződéskötés után telefonon, emailben, egyedi szállítási
szerződéssel rendelkező ügyfelek részére az Univerzál Zrt Ferro Pont divíziójának honlapján
elhelyezett belépési lehetőséggel.
Fogalmak:
A fogyasztóvédelemről szóló: 1997. évi CLV. törvény 2.§ definíciója alapján:
a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a
fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró,
külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és
középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje.
b) vállalkozás: aki az 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével
összefüggő célok érdekében végzi.
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Az áru értékesítésével kapcsolatos információk:
A teljesítés helye:
A fogyasztók felé történő értékesítés esetén a teljesítés helye az Univerzál Zrt telephelye ahol
a vásárlás történik.
A felhasználók felé történő értékesítés, és adásvételi szerződések alapján történő áruszállítások
esetén is a teljesítés helye-, az áru átadásának-, valamint az áru minőségi és mennyiségi
megvizsgálásának helye, a szállító telephelye (telephelyei), kivéve, ha a felek máskét
állapodnak meg.
Ellenszolgáltatás
A fogyasztók felé történő értékesítés a boltokban feltüntetett árakon történik. Az árak az
általános forgalmi adót is tartalmazzák.
Felhasználók felé történő értékesítés nettó eladási áron történik forgalmi adó felszámításával.
A fordítottforgalmi adóval történő értékesítés a külön tájékoztató szerint történik.
Fizetési feltételek:
A teljesített áru kifizetése történhet:






készpénzzel,
bankkártyával,
a vásárlás helyén feltüntetett utalványok elfogadásával,
előre fizetéssel,
szerződéskötés esetén átutalással.

Halasztott fizetésre vonatkozó szabályok:
A vevő halasztott fizetésre csak szállítási szerződés alapján jogosult
Az Univerzál Zrt az egyedi szerződéssel rendelkező vevőt - a szerződés megkötése előtt- saját
költségére hitelminősítő eljárásban minősíti, melyet hitelbiztosítója végez. A hitelminősítés
költsége a szállítót terheli.
A termék vételárának megfizetését a számlán megjelölt pénznemben, a számlán megjelölt
esedékességi napig kell teljesíteni. Fizetés teljesítéseként a szállító bankszámláján történő
jóváírás napját kell érteni.
Amennyiben a vevő a fizetési határidőt elmulasztja, és késedelme eléri a 45. napot, akkor a
további kiszolgálás a tartozás kiegyenlítéséig minden fizetési módra szünetel. A hitel limit
mértéke feletti megrendelés esetén a megrendelt terméket a szállító csak készpénzzel, vagy
előre történő átutalással teljesít. Átutalásos fizetési mód esetén a szállító csak írásbeli
megrendelést fogad el!
Tulajdonjog fenntartása:
A halasztott fizetés esetén a szállító mindaddig fenntartja a tulajdonjogát a leszállított termékek
felett, ameddig vevő a szállítót valamennyi igény tekintetében ki nem elégítette.
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A vevő lejárt tartozása esetén a szállító jogosult a követelését beszámítással érvényesíteni, ha a
vevővel szemben bármilyen jogcímű lejárt követelése van. A vevő lejárt tartozásának
érvényesítésére a szállító jogosult harmadik személy segítségét igénybe venni. A követelés
érvényesítésével megbízott gazdasági társaság díját a vevő viseli.
Árak, árváltozások, akciók
A számlázás az üzletekben a feltüntetett árakon, és az üzletekben, telephelyeken elérhető árlista,
illetve a rendelés visszaigazolásában szereplő árak alapján történik. Szerződéses vevők esetén
a kondíciós listákban meghatározott engedményrendszer működik.
Az érvényben lévő árlista, illetve vevőkedvezmények, változása esetén az új árjegyzék, vagy
kedvezmény hatályba lépése előtt leadott rendelések, a leadás időpontjában érvényes árakon
kerülnek számlázásra.
Az Univerzál Zrt az átváltoztatás jogát fenntartja.

Fogyasztói érdekvédelem
A fogyasztó észrevételével, panaszával az alábbi helyekre fordulhat:
1. Észrevételét panaszát előadhatja a vásárlás helyén.
A reklamációról és annak rendezés módjáról minden esetben jegyzőkönyv készül. A
vevőreklamációkat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásai
szerint rendezzük.
2. Észrevételével, panaszával fordulhat a vállalkozás központjához:

Vállalkozás adatai:
Név:
Székhely/levelezési cím:
Telefonszám:
Fax:
E-mail cím:

Univerzál Zrt
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 3-5. Pf.73.
06-66-322-844
06-66-322-844
univerzalzrt@univerzalzrt.hu

3. A fogyasztó észrevételével, panaszával fordulhat a lakóhelye, tartózkodási helye
szerinti kormányhivatal járási hivatalához, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz,
illetve a békéltető testületekhez:

Fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:
Honlap: www.jaras.info.hu
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Békéltető testületek elérhetősége:
Honlap: www.bekeltetes.hu

A BÉKÉSCSABAI JÁRÁSBAN lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó
észrevételével vagy panaszával fordulhat

Fogyasztóvédelmi hatóság adatai:
Név:

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím:

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

Telefonszám:

06-66-546-150, 06-66-546-151

Fax:

06-66-528-321

E-mail cím:

bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu

A GYULAI JÁRÁSBAN lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó
észrevételével vagy panaszával fordulhat

Fogyasztóvédelmi hatóság adatai:
Név:

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala

Cím:

5700 Gyula, Petőfi tér 3. Pf.: 4.

Telefonszám:

06-66-464-043

Fax:

06-66-463-040

E-mail cím:

gyula.jaras@bekes.gov.hu

A SZARVASI JÁRÁSBAN lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó
észrevételével vagy panaszával fordulhat

Fogyasztóvédelmi hatóság adatai:
Név:

Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala

Cím:

5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.

Telefonszám:

06-66-795-333

Fax:

06-66-313-053

E-mail cím:

szarvas.jaras@bekes.gov.hu
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A BÉKÉSI JÁRÁSBAN lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó
észrevételével vagy panaszával fordulhat
Fogyasztóvédelmi hatóság adatai:

Név:

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala

Cím:

5630 Békés, Kossuth u. 4.

Telefonszám:

06-66-795-140, 06-66-795-283

Fax:

06-66-414-043

E-mail cím:

bekes.jaras@bekes.gov.hu

AZ OROSHÁZI JÁRÁSBAN lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó
észrevételével vagy panaszával fordulhat

Fogyasztóvédelmi hatóság adatai:
Név:

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Cím:

5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

Telefonszám:

06-68-414-043

Fax:

06-68-414-053

E-mail cím:

oroshaza.jaras@bekes.gov.hu

Amennyiben a vevőreklamáció rendezésével kapcsolatos, vagy egyéb panasza van a békéltető
testülethez is fordulhat.
Békéltető testületek feladata
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
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Békéltető testület adatai:
Név:

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület

Cím:

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám:

06-66-324-976

Fax:

06-66-324-976

E-mail cím:

bmkik@bmkik.hu
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Tájékoztató fordított ÁFA alkalmazásáról:
A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed
(Áfa tv. 142. § (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete)
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény alapján a
belföldi fordított adózás alá eső ügyletek köre 2015. január 1-jétől 2018. december 31-ig
egyes acéliparitermékek értékesítésével bővül. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés j) pontjában hivatkozott és az
Áfa tv. 6/B. számú mellékletében felsorolt, fordított adózás alá tartozó acélipari termékre
vonatkozó ügyletekről az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban:
Art.) 2015. január 1-jétől hatályos 31/A. § (3)-(4) bekezdései szerint a termék értékesítőjének
és a termék beszerzőjének is adatot kell szolgáltatnia az áfa-bevallásában.
A fordított adózás alá tartozó acélipari termékek köre
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. Fejezete1 szerinti különös rendelkezések hatálya alá nem tartozó
termékek értékesítése esetében. Az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében foglaltakat figyelembe
véve, a következő termékek értékesítése esik 2015. január 1-jétől a fordított adózás hatálya
alá:
1 XVI. Fejezet a használt Megnevezés
Vtsz.
ingóságokra,
műalkotásokra,
gyűjteménydarabokra és
régiségekre vonatkozó
különös szabályokról Sorszám
1.
Síkhengerelt, legalább
7208
600 mm szélességű
termék vasból vagy
ötvözetlen acélból,
melegen hengerelve,
plattírozás, lemezelés
vagy bevonás nélkül
2.
Síkhengerelt, legalább
7209
600 mm szélességű
termék vasból vagy
ötvözetlen acélból,
hidegen hengerelve
(hidegen tömörítve),
plattírozás, lemezelés
vagy bevonás nélkül
3.
Síkhengerelt, legalább
7210
600 mm szélességű
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

termék vasból vagy
ötvözetlen acélból,
plattírozva, lemezelve
vagy bevonva
Síkhengerelt, kevesebb
mint 600 mm szélességű
termék vasból vagy
ötvözetlen acélból,
plattírozás, lemezelés
vagy bevonás nélkül
Síkhengerelt, kevesebb
mint 600 mm szélességű
termék vasból vagy
ötvözetlen acélból,
plattírozva, lemezelve
vagy bevonva
Melegen hengerelt rúd
vasból vagy ötvözetlen
acélból, szabálytalanul
felgöngyölt tekercsben
Más rúd vasból vagy
ötvözetlen acélból,
kovácsolva, melegen
hengerelve, melegen
húzva vagy extrudálva,
hengerlés után csavarva is
Más rúd vasból vagy
ötvözetlen acélból
Szögvas, idomvas és
szelvény vasból vagy nem
ötvözött acélból
Huzal vasból vagy
ötvözetlen acélból
Varrat nélküli cső és
üreges profil vasból vagy
nem ötvözött acélból (az
öntöttvas cső kivételével)
Más cső és üreges profil
vasból vagy nem ötvözött
acélból (pl. nyitva vagy
hegesztve, szegecselve
vagy hasonlóan zárva)

7211

7212

7213

7214

7215
7216

7217
7304-ből

7306-ból

Az Áfa tv. 6/B. számú melléklete a fordított adózás alá eső acélipari termékek körét
vámtarifaszámra (vtsz-re) hivatkozással határozza meg. Egy adott termékértékesítés fordított
adózás alá tartozásának meghatározása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy az Art. 176.
§ (13) bekezdés a) pontja értelmében a termékbesoroláskor a Kereskedelmi Vámtarifa 2002.
július 31. napján érvényes besorolási rendje tekintendő irányadónak (a besorolás ezen
időpontot követő változásai az adókötelezettséget nem befolyásolják).
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Az adófizetésre kötelezett meghatározása
Az Áfa tv. 6/B. számú melléklete alá tartozó termékek értékesítése kapcsán, az adófizetésre
kötelezett adóalany meghatározásakor az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés j) pontja mellett a 142. §
(3)-(4) bekezdéseit is figyelembe kell venni. Az Áfa tv. 142. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a fordított adózás alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek
mindegyike (tehát mind a termékértékesítő, mind a terméket beszerző) belföldön
nyilvántartásba vett általános forgalmi adóalany legyen, és az érintett felek egyikének se
legyen olyan (az Áfa tv-ben szabályozott) jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne
lenne követelhető. Az Áfa tv. 142. § (4) bekezdése rögzíti, hogy az előzőek alkalmazásában
belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak tekintendő az egyszerűsített vállalkozói adóról
szóló törvény2 (Eva) hatálya alá tartozó adóalany is.
2 2002. évi XLIII. törvény
A hivatkozott jogszabályi előírások alapján tehát az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés j) pontja alá
tartozó termékértékesítés esetén az adófizetési kötelezettség akkor terheli a termék
értékesítője helyett a termék beszerzőjét, ha a termék beszerzője:
- általános szabályok szerint adózó áfa adóalany, vagy
- kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet
végző adóalany, vagy
- eva adóalany
és a termék értékesítője:
- általános szabályok szerint adózó áfa adóalany, vagy
- eva adóalany.
A fordított adózás alkalmazására való áttérés
Az említett rendelkezések 2015. január 1-jén lépnek hatályba, és az Áfa tv. 289. § (1)
bekezdésében meghatározott főszabály szerint a fordított adózást azon acélipari
termékértékesítések tekintetében kell először alkalmazni, amelyek Áfa tv. szerinti teljesítési
időpontja 2015. január 1. napjára esik vagy azt követi.
Az Áfa tv. 289. § (2) bekezdése alapján – a főszabálytól eltérően – nem kell fordított adózást
alkalmazni, tehát a 2014. december 31-ig hatályos szabályok szerint kell eljárni azokra a
termékértékesítésekre vonatkozóan, amelyek teljesítési időpontja 2014. december 31-ét
követő időpontra esik és amelyek után a termékbeszerző által fizetendő adó megállapításának
időpontja az Áfa tv. 60. § (1)-(3) bekezdései alapján 2015. január 1-jét megelőző időpontra
esne (azaz a beszerző ezen időpont előtt kézhez veszi a számlát vagy/és az ellenérték egészét
megtéríti).
Azon termékértékesítések tekintetében, amelyek teljesítési időpontja 2015. január 1-jére,
illetve azt követő időpontra esik, és amelyekhez kapcsolódóan 2015. január 1-jét megelőzően
előleget fizettek – az Áfa tv. 289. § (3) bekezdésében foglaltakból következően – a fordított
adózás csak az adóalapnak az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett részére
alkalmazandó.
Adatszolgáltatás az áfa-bevallásban
Az Art. 31/A. §-ának 2015. január 1-jétől hatályos (3) bekezdése értelmében az acélipari
terméket értékesítő adóalanynak az áfa-bevallásában az adómegállapítási időszakban
teljesített, belföldi fordított adózás alá tartozó acélipari értékesítései tekintetében a
következőkről kell nyilatkoznia:
- a vevő adószámáról,
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- a termékértékesítés teljesítésének napjáról,
- az értékesített acélipari termék ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról
és kilogrammban meghatározott mennyiségéről, az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében
meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban.
Az Art. 31/A. §-ának 2015. január 1-jétől hatályos (4) bekezdése értelmében a acélipari
terméket beszerző adóalanynak pedig abban az áfa-bevallásában, amelynek az
adómegállapítási időszakában a acélipari termék beszerzése után adófizetési kötelezettsége
keletkezik, a következőkről kell nyilatkoznia:
- a termékértékesítő adószámáról,
- a termékértékesítés teljesítésének napjáról, valamint
- a beszerzett termék ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról és
kilogrammban meghatározott mennyiségéről, az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében
meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban.
Figyelemmel arra is, hogy az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés j) pontja 2019. január 1-jével
hatályát veszti, tehát a fent részletezett acélipari termékek értékesítésére 2018. december 31-ig
kell alkalmazni a fordított adózást, az Art. 191. §-a úgy rendelkezik, hogy az Art.
adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 31/A. §-át utoljára a 2018. december 31. napját
magába foglaló adómegállapítási időszak tekintetében kell alkalmaz
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Fordított áfával történő vásárlásra jogosult vevőink az alábbi nyilatkozatott kötelesek
kitölteni. A nyilatkozat elérhető a www.ferropont.hu web oldalról.
NYILATKOZAT
a „fordított” adózás alkalmazásához

A 2014. évi XXXIII. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 2015. január 1-jével
módosította az Áfa törvény 142. §-át, így a fordított adózást kiterjesztette a fém- és acélipari termékek
6/B. mellékletében felsorolt körének értékesítésére. A mellékletben felsorolt termékek értékesítése
esetén a vevőnek nyilatkoznia kell adóalanyi státuszáról.
Szállító adatai:
Cégnév:

Univerzál Zrt

Székhely:

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 3-5.

Adószám:

10728790-2-04

Vevő/Megrendelő adatai:
Név/Cégnév:
Székhely:
Vevő/Megrendelő nevében
nyilatkozó neve:
Adószám:
A megfelelő választ kérem aláhúzni!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Általános szabályok szerinti adózó Áfa adóalanyként vásárolok,
EVA alany vagyok,
Alanyi adómentesként vásárolok,
Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany vagyok,
Nem adóalany szervezet,
Magánszemélyként vásárolok,
Áfa alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel illet meg.

A 3, 5, 6. pont választása esetén a fordított adózás szabályait nem lehet alkalmazni. A többi
Vevő/Megrendelő esetében csak a nyilatkozat aláírása után lehet fordított Áfás számlát kibocsátani.

Vevő/Megrendelő részéről 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)
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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
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 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) bekezdésében említett
feltételek teljesüléséről.
Vevőként/Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a fenti fordított áfa alkalmazására vonatkozó
jogszabályi feltételek betartása érdekében a Vevő/Megrendelő törvényes képviselőjén (ügyvezető,
cégvezető, képviselő, aláírásra jogosult képviselő) kívül, csak az alábbi munkavállalók vagy
meghatalmazott személyek jogosultak a Vevő/Megrendelő részéről megrendelést adni és árut átvenni,
mert az alábbi személyeket erre feljogosítottam:
Név

Születési hely

Anyja neve

Születési ideje

jelen nyilatkozatot elolvasás után helybenhagyólag írtam alá.

Kelt: , 2016.

hó . nap

Vevő/Megrendelő nevében
jogszerűen nyilatkozó képviselő

Előttünk, mint tanúk előtt( név, lakcím)
1)

……………………………………..

2)

……………………………………..

……………………………………
……………………………………

vagy: ügyvédi ellenjegyzés
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Tájékoztató szigorú számadású nyomtatványok értékesítésére vonatkozó eljárásról
A 23/2014. évi NGM. rendelet – korábban 24/1995. PM rendelet - az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
3. számú melléklete rendelkezik a szigorú számadású nyomtatványok értékesítéséről, illetve
az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségekről.
23/2014. évi NGM. rendelet 6. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles az általa
értékesített nyomtatványt - a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számla másodpéldánya
alapján - sorszám szerint nyilvántartani.
A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő, az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 5. §-a szerinti adóalany (a továbbiakban:
adóalany) a nyomtatványt kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles
adóalanyiságát az értékesítéskor előzetesen igazolni.
A szigorú számadású nyomtatvány vásárlásához az alábbi igazolások szükségesek
Ha a cég vezető tisztségviselője vásárol
 Személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány
 Cégkivonat vagy cégbizonyítvány*
 Aláírási címpéldány *
 A cégvezető a felsoroltakon túl a társaság legfőbb szervének határozatával, betéti
társaság kültagja pedig társasági szerződéssel, illetve a tagok gyűlésétől vagy a beltagtól
származó felhatalmazással igazolja képviseleti jogosultságát.
Adóigazolványán szereplő adóazonosító jel
Ha egyéni vállalkozó vásárol
 Személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány
 Hatósági igazolás az egyéni vállalkozásról, vagy vállalkozói igazolvány, vagy egyéni
vállalkozás regisztrálását igazoló okirat*
 Adóigazolványán szereplő adóazonosító jel
Ha magánszemély vagy könyvelő megbízás, meghatalmazás alapján vásárol
 Személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány
 Adóigazolványán szereplő adóazonosító jel
 A képviselt nevében az adott eljárásra jogosító megbízás, meghatalmazás
 A megbízó, meghatalmazó képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumok (fentebb
csillaggal jelölve) cégkivonat, vállalkozói igazolvány, aláírási címpéldány
A tájékoztató letölthető a www.univerzalzrt.hu web oldalról
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