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1 Magyar jogszabályoknak megfelelő eladási 
bizonylatok  

Ez a dokumentum részletes betekintés nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez 
készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Magyar eladási bizonylatok funkcionalitásáról. 

A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (továbbiakban: áfatörvény) 169. § 
meghatározza, hogy melyek azok az adatok, amelyek megjelenítése minden hatálya alá tartozó számlán 
kötelező. Ezek az adatok a következők:  

a) a számla kibocsátásának kelte; 

b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; 

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék 
értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; 

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének 

da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás 
nyújtását teljesítették, vagy 

db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, 
vagy 

dc) *  adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító 
számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany 
részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, 
szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 100 000 forintot eléri 
vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön 
telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási 
helye van belföldön; 

e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, 
szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; 

f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett 
választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott 
szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján 
- az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes 
mértékegységben kifejezhető; 

g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának 
keltétől; 

h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok 
szerinti adózás alkalmazása esetében; 

i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás 
adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott 
árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; 

j) az alkalmazott adó mértéke; 

k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; 

l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő 
állítja ki; 

m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő 
hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás 
nyújtása mentes az adó alól; 

n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője 
kötelezett; 
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o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési 
eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok; 

p) a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott 
különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; 

q) a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás 
- műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek” 
kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok 
szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében; 

r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. 

 

A magyar eladási bizonylatok funkcionalitás az áfatörvényben meghatározott elemek megjelenítését 
teszi lehetővé eladási és szerviz bizonylatokon. A megoldást kiegészíti az Áfa záradékok funkcionalitás, 
a két megoldás együtt biztosítja a törvényi megfelelőséget.  

2 Eladási és szerviz bizonylatok adattartalma  
Az alább leírtak eladási és szerviz ajánlatok, rendelés visszaigazolások, számlák és jóváírások nyomtatási 
adattartalmára vonatkoznak.  

 

Vevő adatainak megadása 

Az Általános gyorslap Vevőszám mezőjében választhatja ki a partner azonosítóját, akinek kiállítja a 
bizonylatot Amennyiben a Vevő kartonján már megadásra került a cím a vevő kiválasztásával 
automatikusan megjelenik a számla/jóváírás Szállítás és Számlázás gyorslapján. Amennyiben a vevő 
kartonján szerepel adószám, ennek értéke is automatikusan megjelenik a számla/jóváírás Számla 
részletezése gyorslapján. Ezek az adatok a nyomtatott bizonylaton is megjelennek.  

 

Dátumok megadása 

A bizonylat kartonjának Általános gyorslapján megadott Bizonylatdátum, Fizetési határidő, 
Áfateljesítés dátuma kerülnek rá a nyomtatott dokumentumra.  

 

Számlaszám megadása 

Az bizonylat kartonjának Általános gyorslapján a Szám mezőben szereplő azonosító kerül a nyomtatott 
dokumentumra számlaszámként.  

 

Fizetési mód, feltétel és pénznemkód megadása 

Az bizonylat kartonjának Számla részletezése gyorslapján adhatja meg a számla Pénznemkódját, 
illetve itt választhat a már létrehozott Fizetési módok és Fizetési feltételek közül, amik szintén 
megjelenítésre kerülnek a nyomtatott bizonylaton.  

 

Soradatok megadása 

A bizonylat Sorain megadott Szám, Megnevezés, Mennyiség és Egységár és Sorengedmény % értékek 
rákerülnek a nyomtatott dokumentumra.   
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Áfával kapcsolatos adatok megadása 

A kiválasztott vevőhöz rendelt Áfa-ügyletkönyvelési csoport és a soron szereplő tételhez rendelt Áfa-
termékkönyvelési csoport Áfakönyvelési-mátrixban található metszetéhez rendelt Áfa % is megjelenik a 
nyomtatott bizonylat sorain. Soronként és a teljes bizonylatra vonatkozóan is megjelenik nyomtatásban 
a nettó összeg, az áfa összege és a bruttó összeg áfakódonként részletezve.  

 

Kibocsátó adatai 

A bizonylat kibocsátójának adatait nem a bizonylat kartonon, hanem a Vállalat adatai felületen 
adhatja meg. A nyomtatott bizonylaton megjelenik a kibocsátó neve, címe, adószáma, bankjának neve, 
bankszámlaszáma, IBAN és SWIFT kódja.  

 

Belföldi devizás számla/jóváírás 

Amennyiben a bizonylat olyan partnernek került kiállításra, aki belföldi, de a bizonylat pénzneme nem 
forint, az áfa értéke ebben az esetben is megjelenik a nyomtatott dokumentumon forintban, valamint az 
áfa forintosítására alkalmazott árfolyam is feltüntetésre kerül a nyomtatási képen.  
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