
Áfa-nyilatkozat 
Gépjármű káreseménnyel kapcsolatban 
 
 
Alulírott: ____________________________________________________________________________________________ (cégnév) 
 
Székhely:____________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
a __ __ __ - __ __ __ forgalmi rendszámú gépjármű káreseményével kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszem. 
 

1. Károsult ügyfél (biztosított) (áfa)-adóalanyiságának vizsgálata: 
 
Gazdasági tevékenységet nem folytató magánszemély vagy jogi személyiség1, 
 
Gazdasági tevékenységet folytató magányszemély vagy vállalkozás, 
 
melynek az adószáma a következő: _____________________________________________________ 

 
2. Áfa levonási jogosultság meghatározása: 

 
Kizárólag adóköteles tevékenységet folytató áfa-adóalany 
 
Kizárólag adómentes tevékenységet folytató áfa-adóalany 
 
Adóköteles és adómentes (vegyes) tevékenységet egyaránt folytató áfa-adóalany. 
 
Vegyes tevékenységet folytató áfa-adóalany esetében a káresemény időpontjában a káreseménnyel érintett 
 
gépjárművel kapcsolatban az adólevonásra jogosító arányszám: _ __ %2 
 

3. Személygépjárművek esetén további, az adólevonási jogosultságot érintő körülmények vizsgálata: 
 
A személygépjármű üzemeltetéshez, fenntartásához szükséges termék igazolhatóan továbbértékesítési célt (árut) szolgál. 
 
A személygépjármű üzemeltetéshez, fenntartásához igénybevett szolgáltatás legalább 4 
%-ában közvetítésre kerül. 
 
A személygépjármű legalább 90%-ban taxi szolgáltatás nyújtása érdekében kerül hasznosításra. 
 
A személygépjármű legalább 90%-ban bérbeadás útján kerül hasznosításra. Az ilyen személygépjármű üzemeltetéséhez, 
fenntartásához szükséges termék, illetve igénybevett szolgáltatás – közvetlen anyagjellegű szolgáltatásként – beépül a 
bérbeadás adóalapjába. 
 
A felsorolt körülmények egyike sem áll fenn. 
 

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megfelelnek a valóságnak. 
 
 
 
Kelt: ______________________ ,__ __ __ __   __ __  __ __ 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       _______________________________ 
                                                                                                                                                              Cégszerű aláírás és bélyegző 

 
________ 
1 E pont választása esetén a nyilatkozat többi pontjának kitöltése nem kötelező! 
2 Amennyiben az adóalany adóköteles és adómentes tevékenységet egyaránt folytat, úgy adólevonási jogát olyan arányban gyakorolhatja, amilyen arányban a 
károsultgépjármű az adóköteles tevékenységét szolgálja. Ha a járművet az adóalany, részletes nyilvántartással alátámasztottan, igazoltan, kizárólag adóköteles 
tevékenységéhez használta, akkor az adólevonásra jogosító arányszám: 100%, ha kizárólag adómentes tevékenységet szolgál, akkor 0% (tételes elkülönítés szabályát 
lásd az Áfa törvény 123.§.(2)bek). Amennyiben az adott gépjármű mindkét tevékenységet szolgálja, akkor az elkülönítés elvégezhető az adott termék, szolgáltatás 
természete, vagy a használat jellegéből fakadóan megállapított természetes mutatószámok segítségével, vagy ennek hiányában az adóköteles és adómentes 
tevékenység bevételének arányában (Áfa törvény 123.§.(3) bek és 5. számú melléklet). 

 


