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Értéke Tartalom Megjegyzés

BELF belföldi belföldi áfaalany

MAGAN magánszemély
nem áfa alany (belföldi vagy külföldi) természetes személy

EGYEB egyéb
belföldi nem áfa alany, külföldi áfa alany, külföldi nem áfa alany

NORMAL normál
EGYSZ egyszerűsített
GYUJTO gyűjtószámla
PAPIR papíralapú számla
E-SZAMLA elektronikus, nem EDI számla
EDI elektronikus, EDI számla
EGYEB egyéb (kiállításkor nem ismert)
TRANSFER átutalás
CASH készpénz

CARD bankkártya
bankkártya, hitelkártya, egyéb készpént helyettesítő eszköz

VOUCHER utalvány utalvány, váltó, egyéb pénzhelyettesítő eszköz
OTHER egyéb
ALAP alap számla
MOD módosító számla
STORNO sztornó számla
TERMEK termék (product)
SZOLG szolgáltatás (service)
EGYEB egyéb (other)
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AAM alanyi adómentes

TAM „tárgyi adómentes”
a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes

KBAET EU termékértékesítés
adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül

KBAUK EU új közlekedési eszköz
adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés

EAM termék export
adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport 
harmadik országba)

NAM egyéb egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított 
adómentesség

UNKNOWN 2021.04.01 előtti számla előzmény
3.0 előtti számlára hivatkozó, illetve előzmény nélküli módosító és sztornó 
számlák esetén használható, ha nem megállapítható az érték

ATK Áfa tárgyi hatályán kívül

EUFAD37 EU szolgáltatásnyújtás -főszabály
Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet

EUFADE EU szolgáltatásnyújtás- spec.szabály
Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan 
adózó ügylet

EUE EU egyenes adós
Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet

HO Export Harmadik országban teljesített ügylet

REFUND Ingyenes ügylet áfával
az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla 
címzettjének meg kell térítenie

NONREFUND Ingyenes ügylet áfa nélkül
az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla 
címzettjének nem kell megtérítenie

FAD fordított adózás
NINCSAFA nincs felszámított áfa a 17.§ alapján
TRAVEL utazási iroda
SECONDHAND használt cikkek
ARTWORK műalkotások
ANTIQUES gyűjteménydarabok és régiségek
AMSZ az adatszolgáltatás maga az elektronikus számla
HASH adatszolgáltatás beküldése hash kóddal
EGYEB egyéb

MGM gép - gép adatkapcsolati adatszolgáltatás pl. számlázó program

OPG online pénztárgépes adatszolgáltatás csak a pénztárgépes számla (nyugta nem)

WEB webes adatszolgáltatás
kézi számla vagy számlázó program hiba miatt manuálisan feltöltött számla

XML kézi xml feltöltés
OSZ NAV online számlázó
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