
Angol nyelvű utalások számlán

Magyar nyelvű szöveg A Héa-irányelv1 szóhasználatával egyeztetett angol 
nyelvű szöveg

A vevő az ÁFA megfizetésére köteles személy The customer is liable to pay VAT

Az adóképviselő2 az ÁFA megfizetésére köteles 
személy

The tax representative is liable to pay VAT

Háromszögügylet Triangular Transaction

Fordított adózás Reverse charge

Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése Intra-Community supply of new means of transport

Adómentes értékesítés The supply is exempt

Különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák Margin scheme – Travel agents

Különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek Margin scheme – Second-hand goods

Különbözet szerinti szabályozás – műalkotások Margin scheme – Works of art 

Különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok 
és régiségek

Margin scheme – Collector’s items and antiques

A magyar áfa-törvény területi hatályán kívüli 
értékesítés

Supply outside territorial application of Hungarian 
Value Added Tax Act 

Ellenérték nélküli ügylet Transaction without consideration

Csereügylet Barter transaction

Előlegfizetés Advance payment

Pénzforgalmi elszámolás Cash accounting

Önszámlázás Self-billing

Megjegyzés:
1 A TANÁCS 2006/112/EK IRÁNYELVE 2006. november 28. a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
2 A magyar áfa-törvény a „pénzügyi képviselő”, a jövedéki-törvény az „adóképviselő” kifejezést használja.
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