
 

Időszaki Nyilatkozat 
 
 

Alulírott………………………, ……………………….…….…........................................Kft. (székhely: 

….........................................................................................................................................., adószám:..........................., 

cg.sz.:........................, VPID szám: ………………………)  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 szám: 

HU0004010328), mint első belföldi forgalomba hozótól 2022. év január hónap 01. napjától, 2022. év december  hónap 31. 

napjáig (megrendelés napja) megvásárolt alábbi termékeket 

                 Megnevezés                              CSK kód          Vámtarifaszám 

 

     ív, ívnyomás / papír      A221001   4811; 4911 

     ív, ívnyomás / karton      A211001   4811; 4911 

       ív, ívnyomás / hullámpapír       A201001   4808; 4911 

ív, ívnyomás/hullámpapír (karton)       A211001   4808; 4911    

ív, ívnyomás / műanyag         A051001   3919; 4911 

 

a Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pontjában cb) alpontjában foglaltak szerint használom fel. 

 

 

Kelt: Budapest, 2022. január 03. nap 

 

P. H. 

                                                                                                                                     ................................................... 

        cégszerű aláírás 

 

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:  ÍVNYOMÁS 

 

➢ A reklámhordozó papír fogalmába tartozik (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számai, egyéb 

nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a 

névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a 

katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más 

kiadvány mellékletét képezik, kivéve az ISBN-számmal ellátott könyvet, és a tankönyvjegyzékbe felvett 

tankönyvet), és 

 

 a) a teljes nyomtatott felületére vetítve több mint 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére szolgál, vagy 

 

 b) a teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére szolgál /3. §  

(9) bekezdés f) pont fa) alpont/, vagy 

 

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

fb) alpont/. 

 

 

Kelt, Budapest. 2022. év . január hó 03. nap  

 

    …………………………………………………………..  

                 Megrendelő aláírása  

   

                                             P.H.  

A megfelelő rész aláhúzandó!!!! 
 


