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Nyomtatvány
felhasználásával kibocsátott
(számla, nyugta)

Számlázó programmal
előállított (számla)

Számítógéppel előállított
(nyugta)

Pénztárgép vagy taxaméter
által kibocsátott
(számla, nyugta)

Adóigazgatási azonosítás feltétele
- a nyomtatványt
 nyomdai úton állítják elő,
 az állami adóhatóság által kijelölt sorszámtartományban
folyamatosan, sorszám kihagyása és ismétlése nélkül
- a forgalmazó felé a beszerző adóalanyi minőségét a
beszerzéskor előzetesen, hitelt érdemlően igazolni kell
- a felhasználó a beszerzésről a jogszabály szerinti
részletességű számlával rendelkezik
- a felhasználó a nyomtatványt szigorú számadás alá vonja
- másolattal vagy tőpéldánnyal történő hiánytalan elszámolás
- a számlázó program
 kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást
 rendelkezik „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás”
funkcióval. melynek elindításával adatexport végezhető
- a program értékesítője felé a beszerző adóalanyi minőségét a
beszerzéskor előzetesen, hitelt érdemlően igazolni kell
- a számlázó programot be kell jelenteni az adóhatóságnak
- a program fejlesztője által készített, a program működésére,
használatára, funkcióira vonatkozó részletes leírást
tartalmazó dokumentáció
- a program kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a
sorszámozást
- a program fejlesztője által készített, a program működésére,
használatára, funkcióira vonatkozó részletes leírást
tartalmazó dokumentáció
- megfelelően engedélyezett és üzemeltetett berendezés
- meghatározott műszaki követelmények
 pénztárgép:
- online kapcsolatra képes
- adóügyi ellenőrző egységgel (AEE) rendelkezik
- forgalmazást a Kormányhivatal engedélyezi
- szerviz-tevékenységet
csak
az
adóhatóság
által
nyilvántartásba vett szerviz (műszerészi igazolvánnyal és
plombanyomóval) végezhet

Jogforrás: 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az
elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről,
48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló
pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról,
49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló
taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről,
8006/2007 (AEÉ 4.) APEH tájékoztató a nyomtatványforgalmazók számla, egyszerűsített számla és
nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatos kötelezettségeiről, különös tekintettel az állami adóhatósághoz
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségre

