”Pontos és hiteles súlymértéked, pontos és hiteles vékád legyen, hogy hosszú
ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked.” (5 Mózes 25,15)
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A piacokon, vásárokon már több ezer éve a kereskedelmi ügyletek teljesítését hiteles súlymértékkel vagy űrmértékkel mérve teljesítjük, mely az egymás iránti bizalom és
tisztességesség megerősítését is szolgálja. A pontosság és hitelesség ránk, keresztényekre nézve kötelező, lsd. 5MÓZ 25/15.
A modern gazdasági viszonyokban: tulajdonos és vagyonkezelő személye elválik,
ezért hiteles dokumentumok helyettesítik a “hiteles vékát”.
Ilyen a számla, nyugta, számviteli bizonylat is, mely hiteles dokumentumok képezik a számviteli nyilvántartások és az adóelszámolások alapját.

Számla és nyugta kiállítása értékesítési tevékenység esetén szükséges, minden más esetben elegendő a gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kiállítani.
Értékesítés: üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel ellenérték elérésére gazdasági tevékenység folytatása, azaz birtokba vehető dolog átengedése,
szolgáltatás nyújtása ellenérték fejébe, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.
pl. temetői szolgáltatások, könyvesbolti könyveladás
Nyugta mindig helyettesíthető számlával, fordítva nem.
Számlázás ma már nagyon egyszerű, mobil app, online számlázó programok…

Számla, nyugta kibocsátásnak alapvető szabályai 2022
NAV 18. sz. Információs füzet
4. A nyugta
4.1. Milyen esetben lehet mentesülni a
kötelezettség alól?
4.2. Milyen esetekben kötelez
pénztárgépet alkalmazni?
4.3. A nyugta adattartalma
5. Egyes különös adózási módoknál
figyelembe veend szabályok
5.1. Alanyi adómentesség
5.2. Pénzforgalmi elszámolás
5.3. Mez gazdasági tevékenység
5.3.1. A különleges jogállású adóalany
számlázása
5.3.2. A felvásárlási okirat
5.4. Használt ingóság, m alkotás
viszonteladói értékesítése

1. A számlaadási kötelezettség
1.1. Mikor teljesítend a magyar
el írások alapján?
1.2. Milyen esetben lehet mentesülni a
kötelezettség alól?
1.3. Meddig kell kibocsátani a
számlát?
1.4. Számlakibocsátás
meghatalmazott útján
2. A számla
2.1. A számla adattartalma
2.2. Az egyszer sített adattartalmú
számla
2.3. A gy jt számla
3. Módosítás, érvénytelenítés, javítás
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ő

Előző ábra csak az általános alapestekre vonatkozik. A NAV 18. sz. info füzete ennél részletesebben és a speciális szabályokra is kitérve ismerteti a számlázás és nyugta
kiállítás szabályait. Lsd. a tartalomjegyzékét.

Előadás után feltett kérdés iratterjesztéssel kapcsolatban:
“A számviteli továbbképzési napon felmerült egy kérdésben az iratterjesztés megítélése, mint vállalkozási tevékenység.
Úgy gondolom, ez sokakat érintő, fontos kérdés, hiszen továbbgondolva a nyugtaadási kötelezettség is felmerül.
Gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező üzletszerűen végzett
gazdasági tevékenység.
Véleményem szerint a gyülekezeti iratterjesztések nem profit orientáltak, így talán nem kellene vállalkozási tevékenységként kezelni.
Kérem a kérdés átgondolását!”

ÁFA tv. szerinti termék értékesítés
és szolgáltatás nyújtás

Tao tv. szerinti vállalkozási
tevékenység

Az ÁFA tv. szerinti értékesítés és a Tao tv. szerinti vállalkozási tevékenység sokszor nem egyezik meg, külön-külön kezelendő:
ÁFA tv. szerinti értékesítés birtokba vehető dolog átengedése ellenérték fejében, tekintet nélkül annak helyére, céljára és
eredményére. Általános szabály, hogy értékesítésről számlát vagy nyugtát kell kiállítani.
Tehát ha az iratterjesztésben a könyveket ellenérték fejében, beszerzési áron értékesítik, akkor az ÁFA tv. értelmében megvalósul
az értékesítés és ezért nyugta (vagy számla) adási kötelezettség fennáll. Mentes l a nyugtaad si k telezetts g al l az ad alany,
ha sajt term ket rt kes t, pl. a Reformátusok lapját.
Gtv-Vhu 1/A § (5) “Nem min sül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek:
c.) a hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy el állítása, értékesítése,
f) a kizárólag hitéleti tevékenységet, környezetvédelmi tevékenységet vagy nevelési- oktatási, fels oktatási, egészségügyi,
karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet szolgáló immateriális jószág, tárgyi
eszköz és készlet értékesítése, ideértve a munkaruha megtérítését is, az egyházi jogi személy vagy intézménye
vonatkozásában,”
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Több gyülekezetben az iratterjesztés bevétele a bárki számára elérhető könyvespolcon elhelyezett perselybe történő önkéntes be zetések.

HITELESSÉG, BIZALOM
Michel Renard francia szenátor egyik párizsi útja alkalmával szállodai
szobájának egyhavi bérét készült kifizetni a tulajdonosnak, mire az
megkérdezte, hogy kér-e nyugtát róla.
“Nem - felelte Renard -, Isten úgyis látta.”
“Ön hisz Istenben?” - kérdezte gúnyos mosollyal a fogadós.
“Természetesen” - válaszolta Renard. - “Bizonyára ön is.”
“Én bizony nem” - jelentette ki a tulajdonos.
“Ebben az esetben - tette hozzá Renard - mégiscsak kérek nyugtát.”

