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23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint
az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági

ellenőrzéséről

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4) és (28)
bekezdésében, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 260. § (1) bekezdés c), d) és i) pontjában, valamint 260. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva - az 5. és 9. alcím, a 22. §, a 24. §, a 25. §, a 26. §,
valamint az 1. melléklet tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel
egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugtára és számlára,
b) a számlázó programmal előállított számlára, és
c) a számítógéppel előállított nyugtára.
(2) E rendelet hatálya annyiban terjed ki a pénztárgéppel és taxaméterrel

kibocsátott számlára és nyugtára, amennyiben e rendelet erről kifejezetten
rendelkezik.

(3) A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugta és számla, a számlázó
programmal előállított számla, továbbá a számítógéppel előállított nyugta
akkor minősül adóigazgatási azonosításra alkalmasnak, ha megfelel az e
rendeletben foglalt előírásoknak.

(4) Pénztárgéppel kiállított nyugta adóigazgatási azonosításra való
alkalmasságának feltétele, hogy a pénztárgép megfeleljen a pénztárgépek
műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel
rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendeletben (a
továbbiakban: Pénztárgép rendelet) meghatározott feltételeknek.

(5) A taxaméterrel kiállított nyugta adóigazgatásra való alkalmasságának
feltétele, hogy a taxaméter megfeleljen a taxaméterek műszaki
követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről szóló rendeletben meghatározott
feltételeknek.

(6) Pénztárgéppel kibocsátott számla adóigazgatási azonosításra való
alkalmasságának feltétele, hogy

a) a pénztárgép megfeleljen a Pénztárgép rendeletben meghatározott
feltételeknek, valamint

b) a pénztárgép számlázófunkciója megfeleljen a 8. § (1) bekezdés a)
pontjában és a 8. § (2)-(5) bekezdésében foglaltaknak.
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1/A. §1

1 Beiktatta: 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 23. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

 E rendelet hatálya a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra terjed
ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában
1. elektronikus formában megőrzött számla és nyugta: az elektronikus

adatállományként tárolt, számlázó programmal kiállított számla és
számítógéppel előállított nyugta, az elektronikus számla és nyugta, valamint a
papír alapon kibocsátott számla és nyugta 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
elektronikus másolata;

2. számlázó program: számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai
program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó
rendszereket is;

3. számlázó program azonosítója: valamely számlázó program készítője vagy
fejlesztője által meghatározott megnevezés, elnevezés, valamint a számlázó
program különböző előállított változatainak megkülönböztetésére szolgáló
betű és szám karaktersorozat, mozaikszó;

4. számítógéppel előállított nyugta: elektronikus vagy papír alapon
kibocsátott, számítógéppel előállított nyugta;

5.2

2 Megállapította: 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 1. §. Hatályos: 2018. VII. 1-től.

 adatexport: az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt
adatoknak az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátása a 2.
melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben vagy a
13/A. § (1) bekezdése szerinti közleményben meghatározott adatszerkezetben.

3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

3. § A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számlával, nyugtával
szemben követelmény, hogy

a) a nyomtatványt nyomdai úton, a 4. §-ban meghatározott követelmények
szerint állítsák elő,

b) a nyomtatvány beszerzője rendelkezzen a 6. § (3) bekezdés szerinti
tartalommal kibocsátott számlával, továbbá

c) a nyomtatványt a 7. § szerint szigorú számadású nyomtatványként
kezeljék.

4. § (1) A nyomtatványt az adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére
előre kijelölt sorszámtartományban folyamatosan, az adott
sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyás és ismétlés nélküli
felhasználásával kell előállítani.

(2)3

3 Megállapította: 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 24. §. Hatályos: 2015. III. 1-től.

 A sorszámtartományt az adóhatóság a nyomtatvány előállítójának az
erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton benyújtott
kérelmére jelöli ki.

(3) Az adóhatóság a kijelölt sorszámtartományt - a nyomtatvány fajtájának és
előállítójának megjelölésével - a kijelöléstől számított 15 napon belül
közzéteszi a honlapján.

5. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója - a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel - kizárólag a 4. § (1) bekezdésében meghatározott
követelménynek megfelelő nyomtatványt értékesíthet.
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(2) Ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is
jogosítja annak bemutatóját, a nyomtatvány előállítója, forgalmazója e
tekintetben mentesül a 4. § (1) bekezdésében meghatározott követelmény
teljesítése alól azzal, hogy a kihagyás és ismétlés nélküli sorszámozást
biztosítania kell.

6. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles az általa értékesített
nyomtatványt - a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számla
másodpéldánya alapján - sorszám szerint nyilvántartani.

(2) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő, az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 5. §-a
szerinti adóalany (a továbbiakban: adóalany) a nyomtatványt kizárólag
adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles adóalanyiságát az
értékesítéskor előzetesen igazolni.

(3) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles
a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni

a) az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak
sorszámtartományát is, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,

b) a nyomtatvány beszerzőjének adószámát.
7. § A nyomtatványt számla, nyugta kiállításához felhasználó adóalany a

nyomtatványt a számvitelről szóló törvény szerint szigorú számadás alá vonja.
Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatványfajtánként
külön-külön tartalmazza:

a) a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám és az utolsó sorszám
megjelölésével,

b) a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát,
c) a nyomtatvány beszerzésének keltét,
d) a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől

az utolsó felhasználás keltéig,
e) a nyomtatvány kiselejtezésének keltét.

4. Számlázó programmal szembeni követelmények

8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy
a) a számlázó program - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel -

kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és
b)1

1 Módosította: 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet 5. §.

 a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék, és
c)2

2 Beiktatta: 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet 2. §. Módosította: 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 4. § a).

 rendelkezzen a 11/A. § szerinti, „adóhatósági ellenőrzési
adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, és

d)3

3 Beiktatta: 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2018. VII. 1-től.

 biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső
okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának az állami adó- és
vámhatóság részére történő, 13/A-13/B. § szerinti elektronikus úton történő
továbbítását.

(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán
történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt
kell biztosítania.

(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti

kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat
kibocsátása, és
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