Vásárlói tájékoztató
Szigorú számadású nyomtatványok vásárlásához, illetve értékesítéshez
1.

Mely törvények az irányadók?
A 23/2014. évi NGM. rendelet – korábban 24/1995. PM rendelet - és az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklete rendelkezik a szigorú
számadású nyomtatványok értékesítéséről, illetve az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási
kötelezettségekről.
23/2014. évi NGM. rendelet
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.
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 3. számú melléklete
K) A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása
1. A nyomtatvány forgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített adóigazgatási
azonosításra alkalmas számla-, nyugtatömbökről – jogszabály eltérő rendelkezésének
hiányában – vevőnkénti részletezésben adatot szolgáltat.
2. Az adatszolgáltatás tartalmazza:
a) az értékesített nyomtatványok (számlatömbök, nyugtatömbök) megnevezését,
b) a nyomtatvány sorszámát (tól–ig),
c) a vevő nevét és címét (székhelyét, telephelyét),
d) a vevő adószámát,
e) a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély nevét és adóazonosító
számát.
A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) az adatszolgáltatást negyedévenként a
negyedévet követő hónap 20. napjáig teljesíti az állami adóhatóságához.

2.

Mit köteles a vevő a nyugta- számlatömb vásárlásakor bemutatni?
Az alábbi 3 szituáció fordulhat elő:
Ha a cég, vezető tisztségviselője vásárol

2.1.





Személyi igazolvány
Cégkivonat vagy cégbizonyítvány*
Aláírási címpéldány*
Adókártya
Ha egyéni vállalkozó vásárol

2.2.




Személyi igazolvány
Hatósági igazolás az egyéni vállalkozásról, vagy vállalkozói igazolvány*, vagy
egyéni vállalkozás regisztrálását igazoló okirat
Adókártya

2.3.
Ha magánszemély vagy könyvelő, megbízás, meghatalmazás alapján
vásárol





Személyi igazolvány
Adókártya
A képviselt nevében az adott eljárásra jogosító megbízás, meghatalmazás
A megbízó, meghatalmazó képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumok
(fentebb csillaggal jelölve) cégkivonat, aláírási címpéldány, vállalkozói
igazolvány,

