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Cégbejegyzési kérelem 1. számú melléklet (2022. január 1.) 

 

Nyilatkozat a NAV számára 

a) Bejelentés az Áfa tv. 89/A. §-a vagy 96. §-a alapján:  

1. Az Áfa tv. 89/A. §-ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjeként járunk el. (X) 

2. Az Áfa tv. 96. §-a szerinti közvetett vámjogi képviselőként járunk el. (X) 

b) Az áfaalanyiság kizárása  
Nem minősülünk az általános forgalmi adó alanyának az Áfa tv.:     

 5. §-a szerint: az Áfa tv. szerinti gazdasági tevékenységet nem folytatunk. 
 7. §-a szerint: kizárólag közhatalmi tevékenységet folytatunk.                                                                                                                                                 

 

(1) 

(2) 

c) Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja1  
1. Az áfafizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.                                                                                                                                                   (1) 

2. Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az Áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazzuk.                                                                                                          (G)  

3. Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az Áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit.                                                                                      (H) 

4. Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk. (I) 

5. Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, illetve műalkotás annak 
alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az Áfa tv.  
217. §-a alapján állapítjuk meg. 

(J) 

6. Az áfafizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok alapján állapítjuk meg. (K) 

7. Az áfafizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi nyilvántartáson alapuló módszer alapján 
állapítjuk meg. 

(L) 

8. Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé tesszük. (M) 

9. Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői tevékenységünket adókötelessé tesszük. (R)  
 

                                                           
1 Áfaköteles tevékenység esetén az adómegállapítás módját ebben a rovatban kell jelölni. Ha a különös adózási mód vagy adómentesség helyett választja 
az általános szabályokat, a megfelelő pontot és az 1. pontot is jelölni kell. 
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10. Az áfafizetési kötelezettséget mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfafizetési szabályok szerint állapítjuk 
meg. 

(N) 

11. A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az 
általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 

(S) 

12. A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása 
tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 

(T)  

13. A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes 
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti 
adókötelessé tételt választjuk. 

(V)  

14. A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó 
földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre az adómentesség helyett 
az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 

(P)  

d) Áfamentesség2  

1. Kizárólag közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk. (6) 

2. Alanyi adómentességet választunk. (2) 

3. Az Áfa tv. XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatunk és a kompenzációs felár 
megtéríttetésére tartunk igényt. 

(7) 

4. Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk. (8) 

5. Lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról és alanyi adómentességet választunk. (5) 

e) Az áfafizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése (1-es kóddal jelölhető) 

Az áfafizetési kötelezettséget választás alapján az alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük: 

Ausztria  Dánia  Görögország  Litvánia  Portugália  Szlovénia  

Belgium  Észak-Írország  Hollandia  Luxemburg  Románia    

Horvátország 

                                                           
2 Ebben a rovatban kell jelölnie mentessége jogcímét. 
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Bulgária  Észtország  Írország  Málta  Spanyolország   

Ciprus  Finnország  Lengyelország  Németország  Svédország  

Csehország  Franciaország  Lettország  Olaszország  Szlovákia  
 

f) Bejelentés az Áfa tv.49/A. § (2) vagy (3) bekezdése alapján 
 1. Az adott naptári évben, valamint – amennyiben ilyen termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást teljesítettünk – az adott naptári évet megelőző 
naptári évben a távolról is nyújtható szolgáltatásaink és távértékesítéseink tekintetében az EK más tagállamában általunk nyújtott szolgáltatások és 
teljesített távértékesítések ellenértéke együttesen a 10.000 eurónak megfelelő pénzösszeget nem haladja meg, de az igénybevevő letelepedési 
helyéhez kötődő vagy a rendeltetés helye szerinti adózást alkalmazzuk.                                                                                                       (X) 

 2. Az adott naptári évben, valamint – amennyiben ilyen termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást teljesítettünk – az adott naptári évet megelőző 
naptári évben a távolról is nyújtható szolgáltatásaink és teljesített távértékesítéseink tekintetében az EK más tagállamában általunk nyújtott 
szolgáltatások és teljesített termékértékesítések ellenértéke együttesen a 10.000 eurónak megfelelő pénzösszeget meghaladta.                    (X) 

g) Közösségi adószám igénylése, illetve bejelentés az Áfa tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján: 

1. Kereskedelmi kapcsolatot kívánunk létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal.                                                                                                    

 
(1)  

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurónak megfelelő pénzösszeget meghaladja.  (8) 

3. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurónak megfelelő pénzösszeget nem haladja meg, de a 
belföldi áfafizetési kötelezettséget választjuk. 

(9) 

4. Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag mezőgazdasági 
tevékenységet folytató, különleges jogállású áfaalanynak minősülünk, közösségi adószámmal nem rendelkezünk és az EK más tagállamában  
illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtunk, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszünk. 

(7) 

h) Az MNB- vagy EKB-árfolyam alkalmazásának bejelentése az Áfa tv. 80. § (2) bekezdés b) pontja vagy 80/A. §-a alapján  

1. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap 
forintra történő átszámításához az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazzuk. 

(X) 

2. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap 
forintra történő átszámításához az EKB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazzuk. 

(X) 

i) Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat  
Az Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választjuk. 

Ezúton kijelentjük, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetünkben fennállnak. 

(X) 

j) A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozatok  
1. Bejelentkezünk a kisadózó vállalkozások tételes adója alá:                                                                                                                                (X)                                                                                                                     
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A kisadózók adatai: 

 

A kisadózó neve: _________________________________________                                                                                       

Adóazonosító jele:   

Társadalombiztosítási azonosító jele:   

A kisadózó címe: 

           országkód                                                      irányítószám ____________________ város, község stb. __________________ közterület neve  

__________ közterület jellege _____ házszám, hrsz. _____ épület _____ lépcsőház _____ ajtó 

 

 

2. A kisadózó főállású kisadózónak minősül.                                                                                                                                    (Igen/Nem)  

3. Bejelentem, hogy a főállású kisadózó biztosítása ezen bejelentéssel jön létre.                                                                                       (X) 

4. Bejelentem, hogy a főállású kisadózó után a magasabb összegű (75.000,- Ft) tételes adó megfizetését választom.                                   (X) 

5. Folytatás (további kisadózók bejelentése esetén)                                                                                                                                 (X) 

k) A kisvállalati adózás (KIVA) választásával kapcsolatos nyilatkozat 
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adól szóló 2012. évi CXLVII. törvény 19. § (9) bekezdése alapján bejelentkezünk a 
kisvállalati adó hatálya alá.                                                                                                                                                                         (X) 

l) TAO csoporthoz történő csatlakozás bejelentése 

Bejelentkezésünkkel egyidejűleg működő TAO csoporthoz kívánunk csatlakozni:                                                                                      (X) 

Működő csoport azonosító száma: 

 

 

          

      

 

   

          

 

 

 

 

 

           

 


