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Bizonylat fajtája Adóigazgatási azonosítás feltétele

Nyomtatványforgalmazótól 
vásárolt

- a vevő adóalanyi minőségét (nevét, címét, és adóazonosító 
számát) az értékesítéskor előzetesen, hitelt érdemlően igazolja a 
forgalmazó részére

- a nyomtatványt felhasználó a beszerzésről a jogszabály szerinti 
részletességű számlával rendelkezik

- a bizonylatokat szigorú számadás alá vonja

Nyomdai úton előállított

- az állami adóhatóság által kijelölt sorszámtartományban 
folyamatosan, sorszám kihagyása és ismétlése nélkül

- a kibocsátás és az elszámolás szigorú számadás alá vonása
- másolattal vagy tőpéldánnyal történő hiánytalan elszámolás

Számítógéppel előállított

- a számlázó program kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a 
sorszámozást

- a számlapéldányok hiánytalan elszámolása
- a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást 

tartalmazó dokumentáció 
- a program készítőjének írásos nyilatkozata, hogy a program a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelel
Pénztárgép vagy taxaméter 

által kibocsátott
- a berendezést a NAV elnöke engedélyezte
- a berendezést az arra jogosított szerviz helyezi üzembe
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