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NYILATKOZAT
Számlát csak a nyilatkozat kitöltése után áll módunkban elfogadni!
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Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam/ cégem által az ALBA FÉM KFT. -nek értékesített

hulladék a saját tulajdonomat képezi, továbbá
o

azt továbbértékesítési céllal vásároltuk/ gyűjtöttük be. Kijelentem, hogy a tevékenység folytatásához szükséges
engedélyekkel rendelkezem; hozzájárulok és közreműködök, hogy Vevő az ennek alátámasztására szolgáló
dokumentumokba betekintést nyerjen, azokról másolat készítsen és az azokban foglalt adatokat saját belső
nyilvántartásában felhasználja, kezelje.

o

azt kizárólag hulladék- forgalmazási tevékenység körében változatlan formában értékesítjük. Mivel így hulladékkezelési
tevékenység nem valósul meg, az általunk végzett kereskedelmi tevékenység - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban
– nem környezetvédelmi hatósági engedély- köteles, ezért azzal nem rendelkezem.

o

azt nem továbbértékesítési céllal vásároltuk/ gyűjtöttük be, hanem a Cég rendszeres gazdasági tevékenysége során ill.
dologi javai elhasználódása folytán keletkezett, így a hulladékkezelési tevékenység folytatásához szükséges
engedélyekkel nem rendelkezem.

Kijelentem továbbá, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
tv. szerint :
1.

Belföldön nyilvántartásba vett adóalany, mely áfa-fizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint állapítja meg.
Jelen értékesítés vonatkozásában az értékesített termék besorolására és az adó megfizetésére az Áfa- tv. 142 § (1)
bekezdés d) pontja és a jogszabály 6. sz. melléklete vonatkozik, melynek értelmében az adót a hulladékot saját nevében
beszerző belföldön nyilvántartásba vett adóalany fizeti, így az általa kiállított számla felszámított adóértéket nem
tartalmaz, az adó megfizetésére hulladékfelvásárlás címén a vevő köteles.

2.

Az áfa- törvény 187. § szabályozottak szerint alanyi adómentességet élvező adóalany, így az általa történt
termékértékesítés során mentessége okán áfa- fizetési kötelezettség sem eladónál sem vevőnél nem keletkezik.

3.

Az Áfa- tv. hatálya alá nem tartozó adóalany, így tőle áfa fizetése nem követelhető, ezért az általa történt
termékértékesítés során mentessége okán áfa- fizetési kötelezettség sem eladónál sem vevőnél nem keletkezik.

Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. tv. 4. § (5)
bekezdésében foglalt tárolási kötelezettség megállapításával összefüggésben ezúton kijelentem, hogy az általam képviselt
vállalkozás/ szervezet üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat/ nem folytat.
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A megfelelőt kérjük bekarikázni!
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