
Adóügyi illetőség nyilatkozat 
 
Munkavégzés helye: 
 
…………………………………………………… 
 
Szolgáltató adatai: 
 
…………………………………………………… 
 
Megrendelő adatai: 
 
…………………………………………………… 
 
Alulírott: 
…………………………………………… 
nyilatkozom arról, hogy  
 

− a szolgáltatást külföldi adóalanyként 
veszem igénybe,  

− a szolgáltatást Magyarországon veszem 
igénybe,  

− nem rendelkezem Magyarországon 
telephellyel, valamint  

− nincs magyar adószámom. 
 

Fentiekre tekintettel, az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései 
nem vonatkoznak rám, mert területi hatályán kívüli 
gazdasági társaság vagyok.  
 
Adóilletőség országa: 
____________________________  
 
Külföldi adószám: 
_________________________________ 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok 
arra, hogy amennyiben a magyar Nemzeti- Adó és 
Vámhivatala fentiekkel ellentétben ÁFA fizetési 
kötelezettséget állapít meg, úgy Megrendelő 
közvetlenül megfizeti az adóhatóság részére. 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, 
hogy a fenti nyilatkozat bármely elemében 
beálló változást azonnal, de legkésőbb a 
változás bekövetkezésétől számított 5 
munkanapon belül bejelentem a 
szolgáltatónak. 
 
Kelt:…, …….. év ………………  hó ……… nap 
      

………………………………………. 
Megrendelő nevében jogszerűen nyilatkozó / 

Legitimate representative of the client 
 

 

Declaration of tax residence 
 

Place of work: 
 
…………………………………………………… 
 
Service provider details: 
 
…………………………………………………… 
 
Costumer details: 
 
…………………………………………………… 
 
I, the undersigned 
………………………………………… 
declare that 
 

- I am using the service as a foreign taxpayer, 

- I am using the service in Hungary 

- I do not have an establishment in Hungary 

- I do not have a Hungarian tax no. 
 
 
 
 
In view of the abovementioned, the provisions of Act 
CXXVII. of 2007 on the value added tax do not 
apply to me, because I am a company outside the 
geographical scope of the law. 
 
Country of tax residence: 
____________________________  
 
Foreign tax no.: 
_________________________________ 
 
By signing this declaration, I undertake that if the 
Hungarian National Tax and Costums Office 
establishes a VAT payment obligation in spite of the 
above, the Costumer shall pay it directly to the tax 
authority. 
 
 
I declare under penalty of perjury that the above 
information is true and correct. I undertake to 
notify the service provider of any change in any 
element of the above statement immediately, but 
no later than 5 working days after the change 
occurs. 
 
 
 
Date: ……, ……. day……  month …… year 

 


