
*Megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott …........................................................, a …....................................................................................................................................... Kft. 

(cím:................................................................., VPID szám:........................ adószám....................................., cg.sz.:....................................) 

képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a Keskeny és Társai 2001 Kft-től (1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. adószám: 12744965-2-42, 

cg.sz:01-09-701381, VPID: HU0004010328)  2022. évben megrendelt, nyomdai szolgáltatás keretében előállított:  

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……... 

(termék megnevezése) 

 

➢ A reklámhordozó papír fogalmába tartozik* ,  és 

 
 a) teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére szolgál /3. § (9) bekezdés f) 

pont fa) alpont/, vagy 

 

 b) közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv alapfeladata körében adja ki /3. § (9) bekezdés f) pont fb) alpont/. 

 

 c) ISBN számmal ellátott könyv 

 

 

Kelt, Budapest, 2022. év . ………………hó………. nap  
 

 

    …………………………………………………………..  
                 Megrendelő aláírása  

                  P.H.  

 A megfelelő rész aláhúzandó!!!! 

 
 

NYILATKOZAT 

 
 

Alulírott ……………………………………………..…… ügyvezető, a …………………………………………………………….. Kft. 

ügyvezető igazgatója tájékoztatom és egyben nyilatkozom, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban működő Magyar ISBN lroda a 

Keskeny és Társai 2001 Kft-től megrendelt, alábbiakban felsorolt ………… féle könyv/magazin* vonatkozásában a következő ISBN 

azonosító számokat állapította meg:  

1.) ……………………………..…….………………… - ISBN ………………………………………… 

2.) ……………………………..…….………………… - ISSN ………………………………………… 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXVII. törvény 82 § ( 2) bekezdése értelmében a törvény 3. sz. mellékletében felsorolt 

termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka. A hivatkozott melléklet 15. pontja az alábbi termékeket 

sorolja az 5%-os ÁFA kulcs hatálya alá tartozónak: Könyv – VTSZ: 4901 – 4903  

Ezek alapján kérem, hogy a Keskeny és Társai 2001 Kft. által cégemnek a …………………………………………………………… Kft-nek 

202…. év ……………………………. hó ………….-i szerződés/megrendelés szerint készített 

(Megnevezés:………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….), és értékesített termék(ek) számlázását ennek megfelelően az 5%-os ÁFA mérték felszámításával tegye meg.  

A termék(ek) VTSZ besorolását az alábbiak szerint kérem:  

1.) ………4901//4903*………………  

2.) ………4902*……………… 

Ezúton nyilatkozom arról is, hogy a fent említett termékek kereskedelmi forgalomba fognak kerülni, és nincs gazdasági reklámtartalmuk.  

Jelen nyilatkozatomban leírtakat a legnagyobb körültekintéssel, a legjobb tudásom szerinti felelősséggel teszem.  

 

Kelt: Budapest, 2022. év …………………………… hó …………. nap  

 

PH. 

……………………………………………………..  

                                                                                                                         cégszerű aláírás 


