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Instruction on how to register for  
 VIES purposes

1. Step one
Please click on the following link which will lead to the website of the Hungarian Tax and Customs Authority:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/
abevjava_install.html

2. Step two
Please click on “ÁNYK – AbevJava nyomtatványkitöltő program telepítése”. This will install/update the ÁNYK 
program which is the general form filling program of the Hungarian Tax Authority.

The below process presumes access to the e-filing system of the Tax Authority to submit the required forms 
electronically. 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
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3. Step three
Depending on your entity form please click on the following links to install the proper form in to the ÁNYK  program 
(each particular form needs to be installed separately in to the ÁNYK):

a) Hungarian entities required to be registered before court (in Hungarian: “cégjegyzésre kötelezett 
jogi személyek”),includingprivatecompanies(inHungarian:“egyénicégek”):

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/
adatbejelentok_adatmodositok/19t201t.html

Please select button “19T201T nyomtatványkitöltő program telepítése” to install the form.

b) For entities which are not required to be registered before court or for foreign entities and VAT groups:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/
adatbejelentok_adatmodositok/19T201.html

Please select button “19T201 nyomtatványkitöltő program telepítése” to install the form.

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/19t201t.html
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/19t201t.html
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/19T201.html
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/19T201.html
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c) For private entrepreneurs:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/
adatbejelentok_adatmodositok/19t101e.html

Please select button “19T101E nyomtatványkitöltő program telepítése” to install the form.

4. Step four
After the installation of the ÁNYK and the proper form please open the ÁNYK program.

5. Step five
Iftheprogramisrunning,thenpleaseclickonthebuttonintheleftuppercorner“Adatok”andselecttheoption
“Újnyomtatvány”.Ifthemenuisopenthenpleaseselecttheproperform(listedina)-b)Paragraph3)inaccordance
with the entity form.

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/19t101e.html
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/19t101e.html
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6. Step six
Iftheproperformisselected,thentheformwillopenupforfilling.Thefillinginstructionsarethefollowing:

19T201T form:
a)Onthefirstpageoftheforminthefirstboxofsection2pleaseselect“2”(“változásbejelentés”).
b) Please fill out section 
 3–whenwillthechangeenterintoforce(dateofsubmission)
 4–nameofthecompany
 5–taxnumber
 6–company’sregisternumber
 7–thenameandtelephonenumberofthepersonwhowillsubmittheform.

 Pleasealsofillout“helység”(place)and“év”(year)“hó”(month)“nap”(day)inaccordanceundersection8.
Also,pleaseinsertthenameoftherepresentativeoftheCompanyonthelinerightnexttothedate.

 Please insert X under the signature as appropriate:
 –firstbox:iftherepresentativeattachedthepowerofattorney
 –secondbox:iftherepresentativeisregisteredwiththeTaxAuthorityastaxrepresentative
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Ifthesestepsarefulfilled,pleaseclickonpage“F02”locatedundertheribbonmenuontheuppersideofthe
screen.

Onpage“F02”pleaseinsert“1”tosection8’sfirstbox.

Pleaseclickonthefloppydiscwithagreenarrowonthemenubarintheupperleftcornerandclickon“igen”
tosavethefilledform.Afterthispleaseclickon“Kapcsolatazügyfélkapuval”aboveofthemenubar.Fromthe
menupleaseselectthefirstoption“nyomtatványmegjelöléseelektronikusbeküldésre”.Afterthatawindowwill
pop-up,pleaseclickon“Igen”asyes.Thentwootherwindowswillpop-up,pleaseclickon“OK”atboth.Onthe
second window you will see a library address in which the file will be saved by ÁNYK. This is called as “kr” file, 
which will be needed to be submitted to the Tax Authority via the e-filing system.

7.

8.

10.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük
(jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):

Közösségi adószám igénylése vagy megszüntetése

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.

   Ausztria

   Belgium

   Bulgária

   Dánia

   Észtország

   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia

   Ciprus

   Csehország

   Franciaország

   Litvánia    Olaszország    Szlovákia

Bejelentés az Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja és 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérjük.

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

A közösségi adószám megszüntetését kérjük:

9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót 
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

(7)

(B)

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

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtuk a termék értékesítőjének.

3.

4.

MNB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

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.

EKB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

11.
Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
Az ÁFA-törvény XIII/A. Fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak.

Bejelentem, hogy az ÁFA-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem

U/T

   Horvátország

12.

Kijavítási kérelem az Áfa-tv. 257/F. §-a alapján
Az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. § (1) bekezdés, 
218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés vagy 224. § (1) bekezdés szerinti korábbi választás módosítását kérem. A módosítás 
az adó, az adóalap, költségvetési támogatás összegét - a benyújtott bevallásokat figyelembe véve - nem érinti.

Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján

Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez kötődő adózást alkalmazzuk.

U/T
13.

19T201-F02 Elnevezés:

Adószám:            

 

        

 

        

 

7.

8.

10.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük
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   Észtország

   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia
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   Csehország
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   Litvánia    Olaszország    Szlovákia

Bejelentés az Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja és 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérjük.
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9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.
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(7)

(B)

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, közösségi adószámmal nem
rendelkezünk és az EK más tagállamában illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtunk, illetve tőle szolgáltatást
igénybe veszünk.
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3.

4.
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U/T
13.
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7.

8.
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   Ausztria

   Belgium

   Bulgária

   Dánia

   Észtország

   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia

   Ciprus

   Csehország

   Franciaország
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9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

(7)

(B)

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, közösségi adószámmal nem
rendelkezünk és az EK más tagállamában illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtunk, illetve tőle szolgáltatást
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3.
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mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtuk a termék értékesítőjének.

3.

4.

MNB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

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.

EKB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

11.
Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
Az ÁFA-törvény XIII/A. Fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak.

Bejelentem, hogy az ÁFA-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem

U/T

   Horvátország

12.

Kijavítási kérelem az Áfa-tv. 257/F. §-a alapján
Az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. § (1) bekezdés, 
218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés vagy 224. § (1) bekezdés szerinti korábbi választás módosítását kérem. A módosítás
az adó, az adóalap, költségvetési támogatás összegét - a benyújtott bevallásokat figyelembe véve - nem érinti.

Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján

Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez kötődő adózást alkalmazzuk.

U/T
13.

19T201T-F02 Elnevezés:

Adószám:

7.

8.

10.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük
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   Dánia

   Észtország

   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia

   Ciprus

   Csehország

   Franciaország

   Litvánia    Olaszország    Szlovákia

Bejelentés az Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja és 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérjük.

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

A közösségi adószám megszüntetését kérjük:

9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót 
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(B)
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nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

(7)

(B)

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
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1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T
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2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.
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   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság
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U/T
13.

19T201-F02 Elnevezés:

Adószám:            

 

        

 

        

 

7.

8.

10.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük
(jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):

Közösségi adószám igénylése vagy megszüntetése

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.

   Ausztria

   Belgium

   Bulgária

   Dánia

   Észtország

   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia

   Ciprus

   Csehország

   Franciaország

   Litvánia    Olaszország    Szlovákia

Bejelentés az Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja és 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérjük.

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

A közösségi adószám megszüntetését kérjük:

9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

(7)

(B)

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

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtuk a termék értékesítőjének.

3.

4.

MNB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

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.

EKB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

11.
Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
Az ÁFA-törvény XIII/A. Fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak.

Bejelentem, hogy az ÁFA-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem

U/T

   Horvátország

12.

Kijavítási kérelem az Áfa-tv. 257/F. §-a alapján
Az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. § (1) bekezdés, 
218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés vagy 224. § (1) bekezdés szerinti korábbi választás módosítását kérem. A módosítás
az adó, az adóalap, költségvetési támogatás összegét - a benyújtott bevallásokat figyelembe véve - nem érinti.

Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján

Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez kötődő adózást alkalmazzuk.

U/T
13.

19T201T-F02 Elnevezés:

Adószám:

7.

8.

10.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük
(jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):

Közösségi adószám igénylése vagy megszüntetése

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.

   Ausztria

   Belgium

   Bulgária

   Dánia

   Észtország

   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia

   Ciprus

   Csehország

   Franciaország

   Litvánia    Olaszország    Szlovákia

Bejelentés az Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja és 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérjük.

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

A közösségi adószám megszüntetését kérjük:

9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót 
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

(7)

(B)

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

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtuk a termék értékesítőjének.

3.

4.

MNB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

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.

EKB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

11.
Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
Az ÁFA-törvény XIII/A. Fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak.

Bejelentem, hogy az ÁFA-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem

U/T

   Horvátország

12.

Kijavítási kérelem az Áfa-tv. 257/F. §-a alapján
Az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. § (1) bekezdés, 
218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés vagy 224. § (1) bekezdés szerinti korábbi választás módosítását kérem. A módosítás 
az adó, az adóalap, költségvetési támogatás összegét - a benyújtott bevallásokat figyelembe véve - nem érinti.

Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján

Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez kötődő adózást alkalmazzuk.

U/T
13.

19T201-F02 Elnevezés:

Adószám:            

 

        

 

        

 

7.

8.

10.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük
(jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):

Közösségi adószám igénylése vagy megszüntetése

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.

   Ausztria

   Belgium

   Bulgária

   Dánia

   Észtország

   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia

   Ciprus

   Csehország

   Franciaország

   Litvánia    Olaszország    Szlovákia

Bejelentés az Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja és 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérjük.

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

A közösségi adószám megszüntetését kérjük:

9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót 
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

(7)

(B)

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

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtuk a termék értékesítőjének.

3.

4.

MNB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

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.

EKB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

11.
Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
Az ÁFA-törvény XIII/A. Fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak.

Bejelentem, hogy az ÁFA-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem

U/T

   Horvátország

12.

Kijavítási kérelem az Áfa-tv. 257/F. §-a alapján
Az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. § (1) bekezdés, 
218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés vagy 224. § (1) bekezdés szerinti korábbi választás módosítását kérem. A módosítás 
az adó, az adóalap, költségvetési támogatás összegét - a benyújtott bevallásokat figyelembe véve - nem érinti.

Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján

Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez kötődő adózást alkalmazzuk.

U/T
13.

19T201-F02 Elnevezés:

Adószám:            
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19T101E form:
a) Please fill out 
 Section3
 1.“családiésutónév”–name
 2.“adóazonosítójel”–naturalperson’staxnumber
 3.“adószám”–taxnumberifitisapplicable

 Section 4
 1.“adatlapotkitöltőszemélyneve”–nameofthepersonwhoisfillingouttheform
 2.“telefonszám”–telephonenumberofsuchperson.

 Pleasealsofillout“helység”(place)and“év”(year)“hó”(month)“nap”(day)inaccordanceundersection5.
Also,pleaseinsertonthenameoftherepresentativeofthetaxpayeronthelinenexttothedate.

 Please insert X under the date as appropriate:
 first box: if the representative attached the power of attorney
 second box: if the representative is registered with the Tax Authority as tax representative

19T101E
BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be

A
 H

IV
A

TA
L 

TÖ
LT

I K
I

adószám

átvétel / beérkezés

Kelt:

aláírás

P.H.

közösségi adószám

az átvevő kódja

Vámazonosító szám

áfa-kód

a közösségi adószám hatályának kezdete / vége

postára adás

/

vonalkód helye

Kérem vámazonosító szám megállapítását

Magyarországon kiadott EORI/VPID szám

AZ ADÓZÓ TÖLTI KI

Adóazonosító jel

Családi és utónév

Az adatlap benyújtásának speciális oka

Azonosító adatok

Kitöltött részletező lapok és pótlapok

2.

5.

Adószám

Pótlapok:
1. 2. 5.

Részletező lapok:
F

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján javítani kívánt adatlap iktatószáma
1.

3.

Kitöltése az útmutatóban leírt esetben kötelező.

Változásbejelentés esetén az adószám vagy a vámazonosító szám közlése kötelező.

4.

Telefonszám

EORI szám (bármely vámeljárásban és regisztrációsadó-kötelezettség teljesítéséhez használható vámazonosító szám) [1]
VPID szám (kizárólag regisztrációsadó-kötelezettséghez használható vámazonosító szám) [2]

Kapcsolattartói adatok
Kitöltése nem kötelező.

Az adatlapot kitöltő személy neve:

Korábban benyújtott hibás adatlap javítása

Kizárólag akkor jelölje, ha vámazonosító szám megállapítását kéri.

A

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

helység

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta P.H.

az adózó vagy képviselője/meghatalmazottja neve
nyomtatott betűkkel

hó napév

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, 
a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

               

        H U         

           H U           

                

        

          

          

           

H U           

        

19T101E
BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be

A
 H

IV
A

TA
L 

TÖ
LT

I K
I

adószám

átvétel / beérkezés

Kelt:

aláírás

P.H.

közösségi adószám

az átvevő kódja

Vámazonosító szám

áfa-kód

a közösségi adószám hatályának kezdete / vége

postára adás

/

vonalkód helye

Kérem vámazonosító szám megállapítását

Magyarországon kiadott EORI/VPID szám

AZ ADÓZÓ TÖLTI KI

Adóazonosító jel

Családi és utónév

Az adatlap benyújtásának speciális oka

Azonosító adatok

Kitöltött részletező lapok és pótlapok

2.

5.

Adószám

Pótlapok:
1. 2. 5.

Részletező lapok:
F

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján javítani kívánt adatlap iktatószáma
1.

3.

Kitöltése az útmutatóban leírt esetben kötelező.

Változásbejelentés esetén az adószám vagy a vámazonosító szám közlése kötelező.

4.

Telefonszám

EORI szám (bármely vámeljárásban és regisztrációsadó-kötelezettség teljesítéséhez használható vámazonosító szám) [1]
VPID szám (kizárólag regisztrációsadó-kötelezettséghez használható vámazonosító szám) [2]

Kapcsolattartói adatok
Kitöltése nem kötelező.

Az adatlapot kitöltő személy neve:

Korábban benyújtott hibás adatlap javítása

Kizárólag akkor jelölje, ha vámazonosító szám megállapítását kéri.

A

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

helység

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta P.H.

az adózó vagy képviselője/meghatalmazottja neve
nyomtatott betűkkel

hó napév

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, 
a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

               

        H U         

           H U           

                

        

          

          

           

H U           
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Ifthesestepsarefulfilled,pleaseclickonpage“F02”locatedundertheribbonmenuontheuppersideofthe
screen.

Onpage“F02”pleaseinsert‘1’tosection9’sfirstbox.

Pleaseclickonthefloppydiscwithagreenarrowonthemenubarintheupperleftcornerandclickon“igen”
tosavethefilledform.Afterthispleaseclickon“Kapcsolatazügyfélkapuval”aboveofthemenubar.Fromthe
menupleaseselectthefirstoption“nyomtatványmegjelöléseelektronikusbeküldésre”.Afterthatawindowwill
pop-up,pleaseclickon“Igen”asyes.Thentwootherwindowswillpop-up,pleaseclickon“OK”atboth.Onthe
second window you will see a library address in which the file will be saved by ÁNYK. This is called as “kr” file, 
which will be needed to be submitted to the Tax Authority via the e-filing system.

Áfa-nyilatkozatok, közösségi adószám igénylése, megszüntetése

12.

Pénzforgalmi elszámolás választása vagy megszüntetése

Az MNB-árfolyam alkalmazásának kezdőnapja:

1. Az adóévben az EK más tagállamában általam beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

2. Az adóévben az EK más tagállamában általam beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót nem haladja meg,
de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választom.

3. Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatok, vagy alanyi adómentességet választottam, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülök, közösségi adószámmal nem rendelkezem
és az EK más tagállamában illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtok, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszek.

4. Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatok, vagy alanyi adómentességet választottam, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülök, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtam a termék értékesítőjének.

[8]

Az Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom. Kijelentem, hogy a választás feltételei esetemben fennállnak.

Bejelentem, hogy az Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem.

[9]

[7]

[B]

8.

9.

11.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítem (jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):

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

Az EKB-árfolyam alkalmazásának kezdőnapja:

 Franciaország

 Horvátország

Közösségi adószám igénylése vagy megszüntetése

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

 Ausztria

 Belgium

 Bulgária

 Dánia

 Észtország

 Finnország

 Görögország

 Hollandia

 Irország

 Lengyelország

 Lettország

 Luxemburg

 Málta

 Egyesült Királyság

 Németország

 Portugália

 Románia

 Spanyolország

13.

Kijavítási kérelem az Áfa-törvény 257/F. §-a alapján

 Svédország

Az Áfa tv. 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. § (1) bekezdés,
218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés, 224. § (1) bekezdés szerinti választás vagy választás hiányának módosítását kérem.
A módosítás nem érinti az általam megállapított és bevallott adóalap, fizetendő adó és az előzetesen felszámított, levonható adó
összegét.

 Szlovénia

 Ciprus

7.

Áfa-mentességre vonatkozó nyilatkozatok

Kizárólag közérdekű, vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatok.

Alanyi adómentességet választok.

Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatok és a
kompenzációs felár megtéríttetésére tartok igényt.

Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választok.

(6)

(2)

(7)

(8)

 Csehország  Litvánia  Olaszország  Szlovákia

Az MNB- vagy EKB-árfolyam alkalmazásának bejelentése az Áfa. tv. 80. §-a vagy 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérem.

A közösségi adószám megszüntetését kérem:

10.

Bejelentés az Áfa-törvény 20. §-a és 257/B. §-a alapján

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

Lemondok a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választok. (5)

1.

2.

3.

4.

5.

A változás bekövetkezésének időpontja:

A változás bekövetkezésének időpontja:

Az érvényesség kezdete vagy vége a bejelentés napja.

A változás bekövetkezésének időpontja:

A közölt kezdő időpont nem előzheti meg az adatlap benyújtásának időpontját.

Az MNB-árfolyam alkalmazásának zárónapja:

Az EKB-árfolyam alkalmazásának zárónapja:

A változás bekövetkezésének időpontja:

A módosítás visszamenőleges hatálya:

Név:

Adóazonosító jel: Adószám:

19T101E-F02
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[9]

[7]

[B]

8.

9.

11.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítem (jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):
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Áfa-mentességre vonatkozó nyilatkozatok

Kizárólag közérdekű, vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatok.

Alanyi adómentességet választok.

Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatok és a
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Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választok.
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Lemondok a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választok. (5)
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Áfa-mentességre vonatkozó nyilatkozatok

Kizárólag közérdekű, vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatok.

Alanyi adómentességet választok.

Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatok és a
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Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatok és a
kompenzációs felár megtéríttetésére tartok igényt.

Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választok.

(6)

(2)

(7)

(8)

 Csehország  Litvánia  Olaszország  Szlovákia

Az MNB- vagy EKB-árfolyam alkalmazásának bejelentése az Áfa. tv. 80. §-a vagy 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérem.

A közösségi adószám megszüntetését kérem:

10.

Bejelentés az Áfa-törvény 20. §-a és 257/B. §-a alapján

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

Lemondok a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választok. (5)

1.

2.

3.

4.

5.

A változás bekövetkezésének időpontja:

A változás bekövetkezésének időpontja:

Az érvényesség kezdete vagy vége a bejelentés napja.

A változás bekövetkezésének időpontja:

A közölt kezdő időpont nem előzheti meg az adatlap benyújtásának időpontját.

Az MNB-árfolyam alkalmazásának zárónapja:

Az EKB-árfolyam alkalmazásának zárónapja:

A változás bekövetkezésének időpontja:

A módosítás visszamenőleges hatálya:

Név:

Adóazonosító jel: Adószám:

19T101E-F02
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Áfa-nyilatkozatok, közösségi adószám igénylése, megszüntetése

12.

Pénzforgalmi elszámolás választása vagy megszüntetése

Az MNB-árfolyam alkalmazásának kezdőnapja:

1. Az adóévben az EK más tagállamában általam beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

2. Az adóévben az EK más tagállamában általam beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót nem haladja meg,
de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választom.

3. Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatok, vagy alanyi adómentességet választottam, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülök, közösségi adószámmal nem rendelkezem
és az EK más tagállamában illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtok, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszek.

4. Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatok, vagy alanyi adómentességet választottam, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülök, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtam a termék értékesítőjének.

[8]

Az Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom. Kijelentem, hogy a választás feltételei esetemben fennállnak.

Bejelentem, hogy az Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem.

[9]

[7]

[B]

8.

9.

11.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítem (jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):

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

Az EKB-árfolyam alkalmazásának kezdőnapja:

 Franciaország

 Horvátország

Közösségi adószám igénylése vagy megszüntetése

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

 Ausztria

 Belgium

 Bulgária

 Dánia

 Észtország

 Finnország

 Görögország

 Hollandia

 Irország

 Lengyelország

 Lettország

 Luxemburg

 Málta

 Egyesült Királyság

 Németország

 Portugália

 Románia

 Spanyolország

13.

Kijavítási kérelem az Áfa-törvény 257/F. §-a alapján

 Svédország

Az Áfa tv. 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. § (1) bekezdés,
218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés, 224. § (1) bekezdés szerinti választás vagy választás hiányának módosítását kérem.
A módosítás nem érinti az általam megállapított és bevallott adóalap, fizetendő adó és az előzetesen felszámított, levonható adó
összegét.

 Szlovénia

 Ciprus

7.

Áfa-mentességre vonatkozó nyilatkozatok

Kizárólag közérdekű, vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatok.

Alanyi adómentességet választok.

Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatok és a
kompenzációs felár megtéríttetésére tartok igényt.

Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választok.

(6)

(2)

(7)

(8)

 Csehország  Litvánia  Olaszország  Szlovákia

Az MNB- vagy EKB-árfolyam alkalmazásának bejelentése az Áfa. tv. 80. §-a vagy 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérem.

A közösségi adószám megszüntetését kérem:

10.

Bejelentés az Áfa-törvény 20. §-a és 257/B. §-a alapján

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

Lemondok a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választok. (5)

1.

2.

3.

4.

5.

A változás bekövetkezésének időpontja:

A változás bekövetkezésének időpontja:

Az érvényesség kezdete vagy vége a bejelentés napja.

A változás bekövetkezésének időpontja:

A közölt kezdő időpont nem előzheti meg az adatlap benyújtásának időpontját.

Az MNB-árfolyam alkalmazásának zárónapja:

Az EKB-árfolyam alkalmazásának zárónapja:

A változás bekövetkezésének időpontja:

A módosítás visszamenőleges hatálya:

Név:

Adóazonosító jel: Adószám:

19T101E-F02
                     

        

        

        

                

                

        

        

19T101E
BEJELENTŐ - ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be

A
 H

IV
A

TA
L 

TÖ
LT

I K
I

adószám

átvétel / beérkezés

Kelt:

aláírás

P.H.

közösségi adószám

az átvevő kódja

Vámazonosító szám

áfa-kód

a közösségi adószám hatályának kezdete / vége

postára adás

/

vonalkód helye

Kérem vámazonosító szám megállapítását

Magyarországon kiadott EORI/VPID szám

AZ ADÓZÓ TÖLTI KI

Adóazonosító jel

Családi és utónév

Az adatlap benyújtásának speciális oka

Azonosító adatok

Kitöltött részletező lapok és pótlapok

2.

5.

Adószám

Pótlapok:
1. 2. 5.

Részletező lapok:
F

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján javítani kívánt adatlap iktatószáma
1.

3.

Kitöltése az útmutatóban leírt esetben kötelező.

Változásbejelentés esetén az adószám vagy a vámazonosító szám közlése kötelező.

4.

Telefonszám

EORI szám (bármely vámeljárásban és regisztrációsadó-kötelezettség teljesítéséhez használható vámazonosító szám) [1]
VPID szám (kizárólag regisztrációsadó-kötelezettséghez használható vámazonosító szám) [2]

Kapcsolattartói adatok
Kitöltése nem kötelező.

Az adatlapot kitöltő személy neve:

Korábban benyújtott hibás adatlap javítása

Kizárólag akkor jelölje, ha vámazonosító szám megállapítását kéri.

A

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

helység

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta P.H.

az adózó vagy képviselője/meghatalmazottja neve
nyomtatott betűkkel

hó napév

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, 
a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:
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19T201 form:
a)Onthefirstpageoftheforminthefirstboxofsection2pleaseselect“2”(“változásbejelentés”).
b) Please fill out section 
 3–whenwillthechangeenterintoforce(dateofsubmission)
 4–nameofthecompany
 5–shortnameofthecompany
 6–taxnumber
 7–thenameandtelephonenumberofthepersonwhowillsubmittheform.

 Pleasealsofillout“helység”(place)and“év”(year)“hó”(month)“nap”(day)inaccordanceundersection8.
Also,pleaseinsertthenameoftherepresentativeoftheCompanyonthelinerightnexttothedate.

 Please insert X under the signature as appropriate:
 first box: if the representative attached the power of attorney
 second box: if the representative is registered with the Tax Authority as tax representative

19T201
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek - a törzskönyvi 
jogi személyek és a civil szervezetek kivételével -, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak 

közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos 
adóalanyiság esetén a csoport részére

H

adószám

átvétel / beérkezés

kelt aláírásP. H.

közösségi adószám

átvevő kódja

a közösségi adószám hatályának kezdete / vége

postára adás

Vámazonosító szám

I
V
A
T
A
L
T
Ö
L
T
I
K
I

vonalkód helye

Kizárólag az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint 
a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 253. §-a miatti bejelentkezés.

4.

AZ ADÓZÓ TÖLTI KI

Kitöltött részletező lapok és pótlapok

5. 6.A B FRészletező lapok: Pótlapok: 1. 3.

6.

5.

7.

A szervezet elnevezése

2. A bejelentés típusa
Bejelentkezés: (1),  változásbejelentés: (2), az adószám törlését követő bejelentkezés: (3).

Adószám 

A változás hatálybalépése 

Valamelyik azonosító szám kitöltése változásbejelentés és adószám törlését követő bejelentkezés esetén kötelező.

Az ügyintéző neve:

8.

Rövidített elnevezés

Magyarországon kiadott EORI/VPID szám

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján
javítani kívánt adatlap nyilvántartási száma:

1.
Kitöltése az útmutatóban leírt esetben kötelező.

3.
Kitöltése változásbejelentés esetén kötelező.

8. 9. 11.2.

Kérem adószám megállapítását
Kérem vámazonosító szám megállapítását

12.

A bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg bejelentkezési (adószám-kérési) vagy 
az adószámmal rendelkező vagyontömeg változás-bejelentési kötelezettségének teljesítése

Telefonszáma:
Kitöltése nem kötelező

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 15. § (2a) bekezdése alapján történő adószám kérés

EORI szám (bármely vámeljárásban és regisztrációsadó-kötelezettség teljesítéséhez 
használható vámazonosító szám) [1], VPID szám (kizárólag regisztrációsadó-kötelezettséghez használható vámazonosító szám) [2]

15. 18.

helység

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta

P.H.

adózónak vagy képviselőjének (meghatalmazottjának, 
szervezeti képviselőjének) aláírása

hó napév

Jelölje X-szel, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett,
a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy az Art. 16. § (3) bekezdése alapján az állami adó- és vámhatóság az 
adószám kiadását megtagadja, ha az adózó által bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak.

adózónak vagy képviselőjének (meghatalmazottjának, 
szervezeti képviselőjének) neve nyomtatott betűkkel

              
        
           

                          

        

H U           

          

        

           

H U           
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19T201
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek - a törzskönyvi 
jogi személyek és a civil szervezetek kivételével -, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak 

közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos 
adóalanyiság esetén a csoport részére

H

adószám

átvétel / beérkezés

kelt aláírásP. H.

közösségi adószám

átvevő kódja

a közösségi adószám hatályának kezdete / vége

postára adás

Vámazonosító szám

I
V
A
T
A
L
T
Ö
L
T
I
K
I

vonalkód helye

Kizárólag az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint 
a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 253. §-a miatti bejelentkezés.

4.

AZ ADÓZÓ TÖLTI KI

Kitöltött részletező lapok és pótlapok

5. 6.A B FRészletező lapok: Pótlapok: 1. 3.

6.

5.

7.

A szervezet elnevezése

2. A bejelentés típusa
Bejelentkezés: (1),  változásbejelentés: (2), az adószám törlését követő bejelentkezés: (3).

Adószám 

A változás hatálybalépése 

Valamelyik azonosító szám kitöltése változásbejelentés és adószám törlését követő bejelentkezés esetén kötelező.

Az ügyintéző neve:

8.

Rövidített elnevezés

Magyarországon kiadott EORI/VPID szám

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján
javítani kívánt adatlap nyilvántartási száma:

1.
Kitöltése az útmutatóban leírt esetben kötelező.

3.
Kitöltése változásbejelentés esetén kötelező.

8. 9. 11.2.

Kérem adószám megállapítását
Kérem vámazonosító szám megállapítását

12.

A bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg bejelentkezési (adószám-kérési) vagy 
az adószámmal rendelkező vagyontömeg változás-bejelentési kötelezettségének teljesítése

Telefonszáma:
Kitöltése nem kötelező

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 15. § (2a) bekezdése alapján történő adószám kérés

EORI szám (bármely vámeljárásban és regisztrációsadó-kötelezettség teljesítéséhez 
használható vámazonosító szám) [1], VPID szám (kizárólag regisztrációsadó-kötelezettséghez használható vámazonosító szám) [2]

15. 18.

helység

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta

P.H.

adózónak vagy képviselőjének (meghatalmazottjának, 
szervezeti képviselőjének) aláírása

hó napév

Jelölje X-szel, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett,
a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy az Art. 16. § (3) bekezdése alapján az állami adó- és vámhatóság az 
adószám kiadását megtagadja, ha az adózó által bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak.

adózónak vagy képviselőjének (meghatalmazottjának, 
szervezeti képviselőjének) neve nyomtatott betűkkel
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H U           
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Ifthesestepsarefulfilled,pleaseclickonpage“F02”onthelocatedundertheribbonmenuontheupperside
of the screen.

Onpage“F02”pleaseinsert“1”tosection8’sfirstbox.

Pleaseclickonthefloppydiscwithagreenarrowonthemenubarintheupperleftcornerandclickon“igen”
tosavethefilledform.Afterthispleaseclickon“Kapcsolatazügyfélkapuval”aboveofthemenubar.Fromthe
menupleaseselectthefirstoption“nyomtatványmegjelöléseelektronikusbeküldésre”.Afterthatawindowwill
pop-upandpleaseclickon“Igen”asyes.Thentwootherwindowswillpop-up,pleaseclickon“OK”atboth.On
the second window you will see a library address in which the file will be saved by ÁNYK. This is called as “kr” 
file, which will be needed to be submitted to the Tax Authority via the e-filing system.

7.

8.

10.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük
(jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):

Közösségi adószám igénylése vagy megszüntetése

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.

   Ausztria

   Belgium

   Bulgária

   Dánia

   Észtország

   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia

   Ciprus

   Csehország

   Franciaország

   Litvánia    Olaszország    Szlovákia

Bejelentés az Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja és 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérjük.

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

A közösségi adószám megszüntetését kérjük:

9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót 
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

(7)

(B)

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, közösségi adószámmal nem
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mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtuk a termék értékesítőjének.
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4.

MNB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

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.

EKB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

11.
Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
Az ÁFA-törvény XIII/A. Fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak.

Bejelentem, hogy az ÁFA-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem

U/T

   Horvátország

12.

Kijavítási kérelem az Áfa-tv. 257/F. §-a alapján
Az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. § (1) bekezdés, 
218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés vagy 224. § (1) bekezdés szerinti korábbi választás módosítását kérem. A módosítás 
az adó, az adóalap, költségvetési támogatás összegét - a benyújtott bevallásokat figyelembe véve - nem érinti.

Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján

Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez kötődő adózást alkalmazzuk.
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8.

10.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük
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   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia

   Ciprus

   Csehország

   Franciaország

   Litvánia    Olaszország    Szlovákia

Bejelentés az Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja és 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérjük.
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A közösségi adószám megszüntetését kérjük:
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218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés vagy 224. § (1) bekezdés szerinti korábbi választás módosítását kérem. A módosítás 
az adó, az adóalap, költségvetési támogatás összegét - a benyújtott bevallásokat figyelembe véve - nem érinti.

Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján

Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez kötődő adózást alkalmazzuk.

U/T
13.

19T201-F02 Elnevezés:

Adószám:            

 

        

 

        

 

7.

8.

10.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük
(jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):

Közösségi adószám igénylése vagy megszüntetése

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.

   Ausztria

   Belgium

   Bulgária

   Dánia

   Észtország

   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia

   Ciprus

   Csehország

   Franciaország

   Litvánia    Olaszország    Szlovákia

Bejelentés az Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja és 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérjük.

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

A közösségi adószám megszüntetését kérjük:

9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót 
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

(7)

(B)

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

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtuk a termék értékesítőjének.

3.

4.

MNB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

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.

EKB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

11.
Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
Az ÁFA-törvény XIII/A. Fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak.

Bejelentem, hogy az ÁFA-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem

U/T

   Horvátország
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7. Step seven
Please click on the following link in order to submit the filled registration form to the Hungarian Tax and Customs 
Authority:

https://kau.gov.hu/proxy/saml/authservice?x=8c6007428e1b4e0286db2c8c140f82a69078e86d4a3b495786d-
d61a7737c2622

7.

8.

10.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük
(jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):

Közösségi adószám igénylése vagy megszüntetése

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.

   Ausztria

   Belgium

   Bulgária

   Dánia

   Észtország

   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia

   Ciprus

   Csehország

   Franciaország

   Litvánia    Olaszország    Szlovákia

Bejelentés az Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja és 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérjük.

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

A közösségi adószám megszüntetését kérjük:

9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót 
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

(7)

(B)

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

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtuk a termék értékesítőjének.

3.

4.

MNB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

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.

EKB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

11.
Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
Az ÁFA-törvény XIII/A. Fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak.
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Az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. § (1) bekezdés, 
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U/T
13.

19T201-F02 Elnevezés:

Adószám:            

 

        

 

        

 

7.
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(jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):
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Közösségi adószám megállapítását kérjük.

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

A közösségi adószám megszüntetését kérjük:

9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót 
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

(7)

(B)

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

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtuk a termék értékesítőjének.

3.

4.

MNB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

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.

EKB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

11.
Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
Az ÁFA-törvény XIII/A. Fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak.

Bejelentem, hogy az ÁFA-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem

U/T

   Horvátország

12.

Kijavítási kérelem az Áfa-tv. 257/F. §-a alapján
Az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. § (1) bekezdés, 
218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés vagy 224. § (1) bekezdés szerinti korábbi választás módosítását kérem. A módosítás 
az adó, az adóalap, költségvetési támogatás összegét - a benyújtott bevallásokat figyelembe véve - nem érinti.

Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján

Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez kötődő adózást alkalmazzuk.

U/T
13.

19T201-F02 Elnevezés:

Adószám:            

 

        

 

        

 

7.

8.

10.

Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük
(jelölése 1-es vagy 2-es kóddal):

Közösségi adószám igénylése vagy megszüntetése

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.

   Ausztria

   Belgium

   Bulgária

   Dánia

   Észtország

   Finnország

   Görögország

   Hollandia

   Irország

   Lengyelország

   Lettország

   Luxemburg

   Málta

  Egyesült Királyság

   Németország

   Portugália

   Románia

   Spanyolország

   Svédország

   Szlovénia

   Ciprus

   Csehország

   Franciaország

   Litvánia    Olaszország    Szlovákia

Bejelentés az Áfa-törvény 80. § (2) bekezdés b) pontja és 80/A. §-a alapján

Közösségi adószám megállapítását kérjük.

Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése

A közösségi adószám megszüntetését kérjük:

9.

Bejelentés az Áfa-tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján

1. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.

U/T

(8)

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót 
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

(7)

(B)

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

Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, és az Áfa-törvény 20. § (7) bekezdése
alkalmazása során közösségi adószámunkat megadtuk a termék értékesítőjének.

3.

4.

MNB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

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.

EKB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja)

11.
Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
Az ÁFA-törvény XIII/A. Fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak.

Bejelentem, hogy az ÁFA-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem

U/T

   Horvátország

12.

Kijavítási kérelem az Áfa-tv. 257/F. §-a alapján
Az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés, 192. § (1) bekezdés, 196/G. § (1) bekezdés, 197. § (1) bekezdés, 212/A. § (1) bekezdés, 
218. § (1) bekezdés, 220. § (1) bekezdés vagy 224. § (1) bekezdés szerinti korábbi választás módosítását kérem. A módosítás 
az adó, az adóalap, költségvetési támogatás összegét - a benyújtott bevallásokat figyelembe véve - nem érinti.

Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján

Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez kötődő adózást alkalmazzuk.

U/T
13.

19T201-F02 Elnevezés:

Adószám:            

 

        

 

        

 

https://kau.gov.hu/proxy/saml/authservice?x=8c6007428e1b4e0286db2c8c140f82a69078e86d4a3b495786dd61a7737c2622
https://kau.gov.hu/proxy/saml/authservice?x=8c6007428e1b4e0286db2c8c140f82a69078e86d4a3b495786dd61a7737c2622
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Your local point of contact can be found at: www.six-payment-services.com/contact

SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
8021 Zurich
Switzerland

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Austrian branch
Marxergasse 1B
A-1030 Vienna

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Hungarian branch
Tímár utca 20. 4. em.
HU-1034 Budapest

Pleaseselecttheoption“Ügyfélkapu”.

Please login with your credentials in accordance (i.e. username and password).

Onceyouloggedin,pleaseselectthebutton“Küldés”inthebluefield.

Please insert the proper kr-file intothe“Húzzaide”textunderthecloudpictureorbrowsethefile.

Once you upload the kr file then the form has been sub-
mitted to the Tax Authority and the Tax Authorities 
begin the processing of the form. The Tax Authority will 
sendanautomaticreplymessagetoyour“Ügyfélkapu”
whichwillcontainasocalled“Nyugta”.The“Nyugta”
confirms the submission and include the time of sub-
mission. 

The consequences of the VIES registration:
If the acquired VIES number is used for the supply/
acquisition of goods / services then the taxpayer must 
submit a European Sales and Purchases Listing (ESPL) 
report (form 19A60). Please note that taxpayers obliged 
to submit ESPLs are obliged to communicate with the 
TaxAuthorityelectronically(seeSection36ofAct151
of 2017).


