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Nyilatkozat fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átadás/átvételéről

Eladó:
Magánszemély Elemér

EWC
17 04 05

Áru megnevezése
Vas
Szja levonás (áruérték * 25% * 15%)

1. példány

Adóazonosító: 8222222228

8951 Gutorfölde, Kossuth u. 00.
Szállító eszköz: kézi erő
7204 29

Készült 2 példányban

VÉTELI JEGY

Kiállítás: 2018. április 31.

VTSZ

Adószám: 10735954-2-41
Engedély: FE00014800002
KÜJ: 101124113
KTJ: 101255669

személyazonosító igazolvány: 123456AB
Felismerésre alkalmas jellemző
13. háztartási fémhulladékok

Súly (kg) Egységár (Ft) Érték (Ft) Kezelés
200,0

50,00

10 000,00
-375,00

B0001

Fizetendő: 9 625 Ft
Azaz kilencezer-hatszázhuszonöt forint.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS az európai adatvédelmi rendelet alapján
Adatkezelő: ALU-KOR Kft., képviselője: Németh István ügyvezető, e-mail: adatkezeles@alukor.hu
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak (név, lakcím, szig.sz., adóazonosító jel) gyűjtése és kezelése az ALU-KOR Kft.-nek a fémkereskedelemre vonatkozó
jogszabályokban (2013. évi CXL. tv., 443/2013. (XI. 27.) Korm. rend.) előírt jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges. A személyes adatokat az
adóhatóságnak kell továbbítanunk és azokat 6 évig tároljuk. Az adatszolgáltatás a vételi szerződés feltétele, megtagadása esetén a fémhulladékot nem tudjuk
megvásárolni. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt a következő jogok illetik meg: kérheti kezelt adataihoz a hozzáférést, a téves adatok helyesbítését, az adatok törlését
(ha már nincs szükség a kezelésükre), az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen, és megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ha az adatkezelést
jogsértőnek ítéli meg, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panaszt nyújthat be. Joga van késedelem nélkül értesítést kapni az
ALU-KOR Kft.-től, ha fennáll a veszélye adatai elvesztésének, megsemmisítésének, megváltoztatásának vagy a jogosulatlan hozzáférésnek (adatvédelmi incidens).
Az értékesítő nyilatkozata:
Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul véve a fémhulladék értékesítésére a szerződést megkötöm.
Alulírott kijelentem, hogy a fentiek szerint értékesítésre felkínált fémkereskedelmi anyag a saját tulajdonomat képezi.
A hulladék keletkezésének helye: 8951 Gutorfölde

A fenti összeget hiánytalanul átvettem

Átvevő
Telepvezető Béla
telepvezető
ALU-KOR Kft.

Eladó
Magánszemély Elemér

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 58. § (10) szerinti adó a fentiek szerint levonásra került, a fémkereskedelmi anyag értékesítőjét
e jövedelemmel kapcsolatban egyéb, közteherrel összefüggő kötelezettség nem terheli.

443/2013 Korm. rendelet 23.§ (3) "A nyilatkozat második példányát a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot átadó személy az átadástól számított 5 évig köteles megőrizni."

