CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
www. cigpannonia.hu

Díjbekérő kiállításához törvényi hivatkozás

„2007. évi CXXVII. törvény ( áfa tv )
Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés
165. § (1) Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha
a) termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése
szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító
okirat kibocsátásáról, amely a Számv. tv. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak
minősül;
Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel
86. § (1) Mentes az adó alól:
a) a biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatás nyújtása, ideértve a biztosítási alkusz és
közvetítő által – ilyen minőségében – teljesített szolgáltatásnyújtást is, továbbá az
életbiztosítási és a nem életbiztosítási ág elkülönült művelésére tevékenységi engedéllyel
rendelkező, ugyanazon személyek, szervezetek többségi tulajdonában álló felek egymás
közötti olyan szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül szükséges az egyik fél biztosítási,
viszontbiztosítási szolgáltatásának nyújtásához, és az ellenérték, amelyet a másik fél kap vagy
kapnia kell, nem több annál, mint a nála ezzel összefüggésben igazoltan felmerült költség;
177. § Törvény a számla adattartalmára további rendelkezéseket is megállapíthat, de a 175.
§ (2) bekezdésének a) pontjában említett eset kivételével a számla aláírását nem teheti
kötelezővé.
175. § (1) Számlát elektronikus úton kibocsátani, illetőleg ilyen alapon rendelkezésre álló
számlára e törvényben szabályozott jogot alapítani, kizárólag abban az esetben lehet, ha a
számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége biztosított.
(2) Az (1) bekezdésben említett követelménynek való megfelelés érdekében az
elektronikus úton kibocsátott számlát
2000. évi C. törvény ( számviteli tv )
Számviteli bizonylatok
166. § (1) Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a
gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó
által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti
bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) –
függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amely a gazdasági esemény
számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.”

