
TERVEZET 

A nemzetgazdasági miniszter 

……/2017. (…….) NGM rendelete 

 

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában  

megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 

módosításáról 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (28) bekezdésében, továbbá az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés d) és i) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a 

következőket rendelem el: 

 

1. § (1) A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában 

megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A számlázó programmal szemben követelmény, hogy] 

„b) biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa 

tv. szerinti kötelező adattartalmának az állami adó- és vámhatóság részére történő, 13/A-13/B. 

§-ok szerinti elektronikus úton történő továbbítását, és” 

 

(2) A Rendelet 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A számlázó programmal előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat az (1) 

bekezdés b) pontja alkalmazásában abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely 

időponttal a számlázó program az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat 

adatait lezárja.” 

 

2. § A Rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség a 13/A. § (2) bekezdés szerinti 

regisztrációval teljesítettnek minősül.”  

 

3. § A Rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség a 13/A. § (2) bekezdés szerinti 

regisztrációval teljesítettnek minősül.”  

 

 

4. § A Rendelet a 13. §-t követően a következő 4/A. alcímmel egészül ki: 

„4/A. Számlázó programok adatszolgáltatása 

13/A. § (1) A számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat 

legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát a 4. mellékletben foglaltak szerint, azonnal, de 

legfeljebb 24 órán belül, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság 

részére. Az adóalany és az állami adó- és vámhatóság között ezen adatszolgáltatáshoz 

kapcsolódó minden információcserének elektronikus adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával 

kell történnie.  

(2) Az adatszolgáltatás adózói regisztrációt követően kezdhető meg, amely magában foglalja 

az adatszolgáltató végpont és számlázó program regisztrálását is. A regisztráció során a 

képviseleti jogosultság fennállását az állami adó- és vámhatóság vizsgálja. 
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13/B. § (1) Ha a számlázó program által előállított számla, számlával egy tekintet alá eső 

okirat adatait fogadó elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és 

vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és 

megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján. 

(2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus rendszereinek karbantartás miatti leállítását 

megelőzően a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé a 

honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett 

tartamáról. 

(3) Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat előállításának időpontjában a számla, 

számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, 

karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a számlázó 

programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. 

szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás 

elégtelensége megszűnését követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére 

elektronikus úton továbbítania. 

(4) Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat előállításának 

időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak szolgáltatására 

kötelezett adóalany rendszerének 24 órán túl tartó üzemzavara miatt nem továbbítja az állami 

adó- és vámhatóság részére, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy 

tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát  az üzemzavar 

elhárulását  követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton 

továbbítania.” 

 

5. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.  

 

Záró rendelkezések 

 

6. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba. 

 

7. § E rendeletnek a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus 

formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM 

rendelet módosításáról szóló ..../2017. (…) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód rendelet) 

módosított 8. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a Mód rendelettel megállapított 8. § (6) 

bekezdését és 13/A. §-át ezen rendelkezések hatályba lépése előtt is alkalmazhatja az 

adóalany.  

 

8. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő 

információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 

szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént. 

 

 

Budapest, 2017. július „….” 

 

 

                                                                                                Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter 
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 1. melléklet a …./2017. (…) NGM rendelethez  

„4. melléklet a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelethez  

 

Az adatszolgáltatás sémaállománya 

<xs:schema xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/2017/onlineszamla" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://schemas.nav.gov.hu/2017/onlineszamla" 

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" 

version="v8.011"> 

 <xs:element name="InvoiceData"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Adatszolgáltatás 

gyökéreleme</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Adatszolgáltatás 

gyökéreleme</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="MetaData"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="hu">Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok</xs:documentation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="en">Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="DateCreated" 

type="DateTimeType"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Adatszolgáltatás állomány létrehozás dátuma és 

ideje</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Adatszolgáltatás állomány létrehozás dátuma és 

ideje</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="SoftwareData"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Adatszolgáltatást végző számlázó szoftver 

adatai</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Adatszolgáltatást végző számlázó szoftver 

adatai</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

          <xs:element 

name="SoftwareCompanyName" type="LongStringType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">A számlázó program gyártójának 

neve 

</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">A számlázó program gyártójának 

neve 

</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="SoftwareID" type="ShortStringType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Adatszolgáltatást/exportot 

végző szoftvert gyártó cég neve</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Adatszolgáltatást/exportot 

végző szoftvert gyártó cég neve</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="SoftwareName" type="ShortStringType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Adatszolgáltatást végző 

szoftver megnevezése</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Adatszolgáltatást végző 

szoftver megnevezése</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="SoftwareVersion" type="ShortStringType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Adatszolgáltatást végző 

szoftver verziószáma (a gyártó határozza meg)</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Adatszolgáltatást végző 

szoftver verziószáma (a gyártó határozza meg)</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 
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          </xs:element> 

         </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="ClientRegCode" type="ShortStringType"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Végponti azonosító</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Végponti azonosító</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="Invoice"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation xml:lang="hu">Egy 

számla adatai</xs:documentation> 

      <xs:documentation xml:lang="en">Egy 

számla adatai</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element 

name="TypeOfInvoice"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Az adatszolgáltatásban szereplő számla 

jellege</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Az adatszolgáltatásban szereplő számla 

jellege</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

         <xs:restriction 

base="xs:string"> 

          <xs:enumeration 

value="10"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">10 – Teljes adattartalmú számla 

esetén</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">10 – Teljes adattartalmú számla 

esetén</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

         

 </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration 

value="11"> 

          

 <xs:annotation> 
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 <xs:documentation xml:lang="hu">11 - Egyszerűsített számla 

esetén</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">11 - Egyszerűsített számla 

esetén</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

         

 </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration 

value="20"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">20 - Teljes adattartalmú 

számlát érvénytelenítő számla</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">20 - Teljes adattartalmú 

számlát érvénytelenítő számla</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

         

 </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration 

value="21"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">21- Egyszerűsített számlát 

érvénytelenítő számla</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">21- Egyszerűsített számlát 

érvénytelenítő számla</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

         

 </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration 

value="30"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">30 - Teljes adattartalmú 

számlát módosító számla minden számlaadattal</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">30 - Teljes adattartalmú 

számlát módosító számla minden számlaadattal</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

         

 </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration 

value="31"> 

          

 <xs:annotation> 
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 <xs:documentation xml:lang="hu">31-Egyszerűsített számlát 

módosító számla minden számlaadattal</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">31-Egyszerűsített számlát 

módosító számla minden számlaadattal</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

         

 </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration 

value="40"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">40 - Teljes adattartalmú 

számlát módosító számla csak a módosuló 

számlaadatokkal</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">40 - Teljes adattartalmú 

számlát módosító számla csak a módosuló 

számlaadatokkal</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

         

 </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration 

value="41"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">31-Egyszerűsített számlát 

módosító számla csak a módosuló számlaadatokkal</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">31-Egyszerűsített számlát 

módosító számla csak a módosuló számlaadatokkal</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

         

 </xs:enumeration> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:choice> 

        <xs:element 

name="OriginalInvoice" type="InvoiceType"> 

         <xs:annotation> 

         

 <xs:documentation xml:lang="hu">Az eredeti számla 

adatai</xs:documentation> 

         

 <xs:documentation xml:lang="en">Az eredeti számla 

adatai</xs:documentation> 

         </xs:annotation> 

        </xs:element> 
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        <xs:element 

name="ModifyingInvoiceData" type="ModifyingInvoiceType"> 

         <xs:annotation> 

         

 <xs:documentation xml:lang="hu">A módosító okirat 

adatai</xs:documentation> 

         

 <xs:documentation xml:lang="en">A módosító okirat 

adatai</xs:documentation> 

         </xs:annotation> 

        </xs:element> 

       </xs:choice> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

   </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

 <xs:complexType name="AddressType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Cím típus, 

amelytartalmazza a részletes, és az egyszerű címet 

is</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Cím típus, 

amelytartalmazza a részletes, és az egyszerű címet 

is</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:choice> 

   <xs:element name="AddressSimple" 

type="AddressSimpleType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Egyszerű 

cím</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Egyszerű 

cím</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AddressDetailed" 

type="AddressDetailedType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Részletes 

cím</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Részletes 

cím</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:choice> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AddressModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Egyszerű cím típus 

opcionális részletes, és egyszerű cím adatokkal</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Egyszerű cím típus 

opcionális részletes, és egyszerű cím adatokkal</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:choice> 
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   <xs:element name="AddressSimple" 

type="AddressSimpleModype"/> 

   <xs:element name="AddressDetailed" 

type="AddressDetailedModType"/> 

  </xs:choice> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AddressSimpleType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Egyszerű 

címtípus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Egyszerű 

címtípus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="CountryCode" 

type="CountryCodeType" default="HU"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az 

országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az 

országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Region" type="LongStringType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tartomány 

kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 

alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén 

„IE-L”)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tartomány 

kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 

alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén 

„IE-L”)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="PostalCode" type="PostalCodeType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Irányítószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Irányítószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="City" type="LongStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Település</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Település</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalAddressDetail" 

type="LongStringType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 



TERVEZET 

     <xs:documentation xml:lang="hu">További 

címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, 

helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">További 

címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, 

helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AddressSimpleModype"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Egyszerű opcionális 

cím típus a módosításokhoz</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Egyszerű opcionális 

cím típus a módosításokhoz</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="CountryCode" default="HU" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az 

országkód ISO alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az 

országkód ISO alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="CountryCodeType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Region" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tartomány 

kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 

alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén 

„IE-L”)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tartomány 

kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 

alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén 

„IE-L”)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 



TERVEZET 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="LongStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="PostalCode" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Irányítószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Irányítószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="PostalCodeType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="City" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Település</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Település</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="LongStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalAddressDetail" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">További 

címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, 

helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">További 

címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, 

helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="LongStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AddressDetailedType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Ez a típus 

biztosítja hogy a részletes cím adatok tagoltan legyenek bevihetők. 

</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Ez a típus 

biztosítja hogy a részletes cím adatok tagoltan legyenek bevihetők. 

</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation xml:lang="hu">Közterület 

jellege</xs:documentation> 
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    <xs:documentation xml:lang="en">Közterület 

jellege</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

   <xs:element name="CountryCode" 

type="CountryCodeType" default="HU"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az 

országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az 

országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Region" type="LongStringType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tartomány 

kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 

alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén 

„IE-L”)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tartomány 

kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 

alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén 

„IE-L”)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="PostalCode" type="PostalCodeType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Irányítószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Irányítószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="City" type="LongStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Település</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Település</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="StreetName" type="LongStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Közterület neve</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Közterület neve</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DestinationType" 

type="ShortStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Közterület jellege</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Közterület jellege</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Number" type="ShortStringType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Házszám</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Házszám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Building" type="ShortStringType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Épület</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Épület</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Stairway" type="ShortStringType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Lépcsőház</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Lépcsőház</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Floor" type="ShortStringType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Emelet</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Emelet</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Door" type="ShortStringType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Ajtó</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Ajtó</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="TopographicalNumber" 

type="ShortStringType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Helyrajzi 

szám</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Helyrajzi 

szám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 
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  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AddressDetailedModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Ez a típus 

biztosítja hogy a részletes cím adatok opcionálisan, tagoltan 

legyenek bevihetők. És a módosítás jelölhető legyen. 

</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Ez a típus 

biztosítja hogy a részletes cím adatok opcionálisan, tagoltan 

legyenek bevihetők. És a módosítás jelölhető 

legyen</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation xml:lang="hu">Közterület 

jellege</xs:documentation> 

    <xs:documentation xml:lang="en">Közterület 

jellege</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

   <xs:element name="CountryCode" default="HU" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az 

országkód ISO alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az 

országkód ISO alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="CountryCodeType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Region" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tartomány 

kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 

alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén 

„IE-L”)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tartomány 

kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 
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alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén 

„IE-L”)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="LongStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="PostalCode" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Irányítószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Irányítószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="PostalCodeType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="City" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Település</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Település</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="LongStringType"> 
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       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="StreetName" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Közterület neve</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Közterület neve</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="LongStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DestinationType" minOccurs="0"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 
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      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Number" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Házszám</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Házszám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Building" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Épület</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Épület</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 
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   <xs:element name="Stairway" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Lépcsőház</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Lépcsőház</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Floor" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Emelet</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Emelet</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Door" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Ajtó</xs:documentation> 
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     <xs:documentation 

xml:lang="en">Ajtó</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="TopographicalNumber" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Helyrajzi 

szám</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Helyrajzi 

szám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalAddressDetail" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">További 

címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, 

helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation> 
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     <xs:documentation xml:lang="en">További 

címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, 

helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="LongStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="InvoiceType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A normál számlára 

jellemző adatokat tartalmazza</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A normál számlára 

jellemző adatokat tartalmazza</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="HeadData" type="HeadDataType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Számla 

fejadatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Számla 

fejadatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Lines"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Termék/szolgáltatás tételek</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Termék/szolgáltatás tételek</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Line" 

maxOccurs="unbounded"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Termék/szolgáltatás tétel</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Termék/szolgáltatás tétel</xs:documentation> 
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       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:complexContent> 

         <xs:extension 

base="LineType"/> 

        </xs:complexContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Summary"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Összesítés</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Összesítés</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="SummaryType"/> 

     </xs:complexContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductChargeRecovery" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj 

visszaigénylés adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj 

visszaigénylés adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element 

name="B217232_InvoiceDate" type="xs:date" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Visszaigénylés alapjául szolgáló számla 

dátuma</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Visszaigénylés alapjául szolgáló számla 

dátuma</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="B217233_DebtorName" type="LongStringType" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A kötelezett neve</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A kötelezett neve</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="B217234_DebtorAddress" type="AddressType" minOccurs="0"> 
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       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Kötelezett címe</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Kötelezett címe</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="B217235_DebtorTaxNum" type="MandatoryTaxnumbersType" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Köötelezett adószámai</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Kötelezett adószámai</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="B217236_RecoveryItems" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

       

 <xs:documentation>Visszaigényelt tételek</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:sequence> 

         <xs:element 

name="B2172361_RecoveryItem" type="RecoveryItemType" 

maxOccurs="unbounded"> 

          <xs:annotation> 

          

 <xs:documentation>Visszaigényelt tétel</xs:documentation> 

         

 </xs:annotation> 

         </xs:element> 

        </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="ModifyingInvoiceType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Számla módosítása az 

adatok módosításával</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Számla módosítása az 

adatok módosításával</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="SumModifyingInvoices" 

type="xs:nonNegativeInteger"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

módosítással érintett számlák darabszáma összesen</xs:documentation> 
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     <xs:documentation xml:lang="en">A 

módosítással érintett számlák darabszáma összesen</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ModifyingInvoiceNo" 

type="xs:nonNegativeInteger"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

módosítással érintett számlák közül hányadik?</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

módosítással érintett számlák közül hányadik?</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="OriginalInvoiceNo" 

type="ShortStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

módosítással érintett számla azonosítója</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

módosítással érintett számla azonosítója</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="HeadData" type="HeadDataModType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Számla 

fejadatok módosító számlához</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Számla 

fejadatok módosító számlához</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Lines" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termék 

szolgáltatás tételek</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termék 

szolgáltatás tételek</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Line" 

type="LineModType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Termék szolgáltatás tétel</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Termék szolgáltatás tétel</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Summary" type="SummaryModType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Számla 

összesítése</xs:documentation> 
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     <xs:documentation xml:lang="en">Számla 

összesítése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductChargeRecovery" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj 

visszaigénylés adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj 

visszaigénylés adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element 

name="B217232_InvoiceDate" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Visszaigénylés alapjául szolgáló számla 

dátuma</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Visszaigénylés alapjául szolgáló számla 

dátuma</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="xs:date"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="B217233_DebtorName" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A kötelezett neve</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A kötelezett neve</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 
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         <xs:extension 

base="LongStringType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="B217234_DebtorAddress" type="AddressModType" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Kötelezett címe</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Kötelezett címe</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="B217235_DebtorTaxNum" type="OptionalTaxNumbersModType" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Köötelezett adószámai</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Kötelezett adószámai</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="B217236_RecoveryItems" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

       

 <xs:documentation>Visszaigényelt tételek</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:sequence> 

         <xs:element 

name="B2172361_RecoveryItem" type="RecoveryItemType" 

maxOccurs="unbounded"> 

          <xs:annotation> 

          

 <xs:documentation>Visszaigényelt tétel</xs:documentation> 

         

 </xs:annotation> 

         </xs:element> 

        </xs:sequence> 
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       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AdditionalDataStringType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad szöveges 

adattípus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Szabad szöveges 

adattípus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="DataName"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Adat 

neve</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Adat 

neve</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="DataNameType"/> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DataDescription" 

type="LongStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DataValue" type="LongStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

értéke</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

értéke</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AdditionalDataStringModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad szöveges 

adattípus módosítása</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Szabad szöveges 

adattípus módosítása</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="DataName"> 

    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation xml:lang="hu">Adat 

neve</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Adat 

neve</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="DataNameType"/> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DataDescription" 

type="LongStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DataValue"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

értéke</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

értéke</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AdditionalDataDateType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad dátum 

adattípus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Szabad dátum 

adattípus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="DataName"> 

    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation xml:lang="hu">Adat 

neve</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Adat 

neve</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="DataNameType"/> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DataDescription" 

type="LongStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DataValue" type="DateType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

értéke</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

értéke</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AdditionalDataDateModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad dátum 

adattípus módosítása</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Szabad dátum 

adattípus módosítása</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="DataName"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Adat 

neve</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Adat 

neve</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="DataNameType"/> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DataDescription" 

type="LongStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 
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   <xs:element name="DataValue"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

értéke</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

értéke</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="DateType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AdditionalDataNumberType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad érték 

adattípus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Szabad érték 

adattípus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="DataName" type="DataNameType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Adat 

neve</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Adat 

neve</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DataDescription" 

type="LongStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DataValue" type="QuantityType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

értéke</xs:documentation> 
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     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

értéke</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AdditionalDataNumberModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad érték 

adattípus módosítása</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Szabad érték 

adattípus módosítása</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="DataName" type="DataNameType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Adat 

neve</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Adat 

neve</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DataDescription" 

type="LongStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

megnevezése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DataValue"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat 

értéke</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adat 

értéke</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="QuantityType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 
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  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="MandatoryTaxnumbersType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A lehetséges 

adóazonosítók csoportja magyar adószám kötelező</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A lehetséges 

adóazonosítók csoportja magyar adószám kötelező</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Taxnumber" type="TaxnumberType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Adószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Adószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VATId" type="VATIdType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Közösségi 

adószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Közösségi 

adószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="GroupTaxNumber" 

type="TaxnumberType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Csoportos 

adószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Csoportos 

adószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="OptionalTaxNumbersType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A lehetséges 

adóazonosítók csoportja</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A lehetséges 

adóazonosítók csoportja</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Taxnumber" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Adószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Adószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="TaxnumberType"/> 
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     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VATId" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Közösségi 

adószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Közösségi 

adószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="VATIdType"/> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="GroupTaxumber" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Csoportos 

adószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Csoportos 

adószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="TaxnumberType"/> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="OptionalTaxNumbersModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A lehetséges 

adóazonosítók csoportja módosításra</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A lehetséges 

adóazonosítók csoportja módosításra</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Taxnumber" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Adószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Adószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="TaxnumberType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VATId" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Közösségi 

adószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Közösségi 

adószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="VATIdType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="GroupTaxumber" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Csoportos 

adószám</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Csoportos 

adószám</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="TaxnumberType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 
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     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="VATRateType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Komplex adattípus az 

adókulcsok, és az adómentes értékesítés megjelenítésére. 

</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Komplex adattípus az 

adókulcsok, és az adómentes értékesítés megjelenítésére. 

</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:choice> 

   <xs:element name="VATPercentage" type="RateType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

százalékértékeket meghatározó rész ÁFA tv. 169. § 

j)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

százalékértékeket meghatározó rész ÁFA tv. 169. § 

j)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VATExemption" type="VATFreeType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az 

adómentesség jelölését meghatározó elem ÁFA tv. 169. § 

m)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az 

adómentesség jelölését meghatározó elem ÁFA tv. 169. § 

m)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:choice> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="VATRateModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Komplex adattípus az 

adókulcsok, és az adómentes értékesítés megjelenítésére. 

</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Komplex adattípus az 

adókulcsok, és az adómentes értékesítés megjelenítésére. 

</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:choice> 

   <xs:element name="VATPercentage" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

százalékértékeket meghatározó rész ÁFA tv. 169. § 

j)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

százalékértékeket meghatározó rész ÁFA tv. 169. § 

j)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 
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    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="RateType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VATExemption" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az 

adómentesség jelölését meghatározó elem ÁFA tv. 169. § 

m)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az 

adómentesség jelölését meghatározó elem ÁFA tv. 169. § 

m)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="VATFreeType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:choice> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="HeadDataType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Azokat afejadatokat 

tartalmazza, amelyeknek a számla típusától függetlenül mindenképp 

szerepelniük kell, illetve feltűntetésük 

előfordulhat.</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Azokat afejadatokat 

tartalmazza, amelyeknek a számla típusától függetlenül mindenképp 
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szerepelniük kell, illetve feltűntetésük 

előfordulhat.</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="InvoiceNo" type="ShortStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Számla 

sorszáma</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Számla 

sorszáma</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoiceDate" type="DateType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Számla 

kelte</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Számla 

kelte</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoicePerformanceDate" 

type="DateType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor 

azonos a számla keltével)</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor 

azonos a számla keltével)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoiceAccountingPerformanceDate" 

type="DateType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számviteli teljesítés dátuma</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Számviteli teljesítés dátuma</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="CurrencyCode" type="CurrencyType" 

default="HUF"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A számla 

pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A számla 

pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="CurrencyRate" 

type="CurrencyRateType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">HUF-tól 

különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke 

HUF-ban (pl. euró esetén 310)</xs:documentation> 
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     <xs:documentation xml:lang="en">HUF-tól 

különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke 

HUF-ban (pl. euró esetén 310)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="SelfBillingIndicator" 

type="xs:boolean" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Önszámlázás jelölése</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Önszámlázás jelölése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="PaymentMethod" 

type="PaymentMethodType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Fizetés 

módja</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Fizetés 

módja</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="PaymentDate" type="DateType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Fizetési 

határidő</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Fizetési 

határidő</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="CashAccountingIndicator" 

type="xs:boolean" default="false" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Pénzforgalmi elszámolás kifejezés szerepel a számlán 

ÁFA tv. 169. § h)</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Pénzforgalmi elszámolás kifejezés szerepel a számlán 

ÁFA tv. 169. § h)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoiceAppearance" 

type="InvoiceFormType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A számla 

megjelenési formája. </xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A számla 

megjelenési formája. </xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="SupplierInfo"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Számla 

kibocsátó (eladó) adatai</xs:documentation> 
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     <xs:documentation xml:lang="en">Számla 

kibocsátó (eladó) adatai</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element 

name="SupplierTaxRegistrations"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számla kibocsátó (eladó) 

adószámai</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A számla kibocsátó (eladó) 

adószámai</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:complexContent> 

         <xs:extension 

base="MandatoryTaxnumbersType"/> 

        </xs:complexContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="SupplierName"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számla kibocsátó (eladó) neve</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A számla kibocsátó (eladó) neve</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="LongStringType"/> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="Address" 

type="AddressType"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számlakibocsátó címe</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Számlakibocsátó címe</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="SupplierBankAccountNumber" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számla kibocsátó bankszámlaszáma</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 
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         <xs:extension 

base="BankAccountNumberType"/> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="SubjectVATFree" 

default="false" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha az eladó ÁFA alanyi mentes</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha az eladó ÁFA alanyi mentes</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="xs:boolean"/> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="CustomerInfo"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Vevő 

adatai</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Vevő 

adatai</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element 

name="CustomerTaxRegistrations"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A vevő adószámai</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A vevő adószámai</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:complexContent> 

         <xs:extension 

base="OptionalTaxNumbersType"/> 

        </xs:complexContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="CustomerName"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A vevő neve</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A vevő neve</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 
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         <xs:extension 

base="LongStringType"/> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="Address" 

type="AddressType"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A vevő címe</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A vevő címe</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="CustomerBankAccountNumber" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Vevő bankszámlaszáma</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Vevő bankszámlaszáma</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="BankAccountNumberType"/> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="FiscalRepresentativeInfo" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Pénzügyi 

képviselő adatai</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Pénzügyi 

képviselő adatai</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element 

name="RepresentativeTaxRegistrations" 

type="MandatoryTaxnumbersType"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A pénzügyi képviselő adószámai </xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="RepresentativeName" type="LongStringType"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A pénzügyi képviselő neve</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 
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      </xs:element> 

      <xs:element name="Address" 

type="AddressType"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Pénzügyi képviselő címe</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="RepresentativeBankAccountNumber" type="BankAccountNumberType" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoiceIssuer" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Számlakiállító adatai</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számlakiállító adatai</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element 

name="IssuerTaxRegistrations" type="OptionalTaxNumbersType"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számla kiállítójának adószámai</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Számla kiállítójának adószámai</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="IssuerName" 

type="LongStringType"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számla kiállítójának neve</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A számla kiállítójának neve</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="Address" 

type="AddressType"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számla kiállítójának címe</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Számla kiállítójának címe</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 
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      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="SummaryInvoiceInicator" 

type="xs:boolean" default="false" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

a kiállított bizonylat gyűjtőszámla</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

a kiállított bizonylat gyűjtőszámla</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalInvoiceDataString" 

type="AdditionalDataStringType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

számlára vonatkozó egyéb szöveges adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

számlára vonatkozó egyéb szöveges adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalInvoiceDataDate" 

type="AdditionalDataDateType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalInvoiceDataNumber" 

type="AdditionalDataNumberType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

számlára vonatkozó egyéb érték adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

számlára vonatkozó egyéb érték adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="HeadDataModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A számla 

fejadatainak módosítására</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A számla 

fejadatainak módosítására</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="InvoiceNo" type="ShortStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Számla 

sorszáma</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Számla 

sorszáma</xs:documentation> 



TERVEZET 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoiceDate" type="DateType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Számla 

kelte</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Számla 

kelte</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoicePerformanceDate" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor 

azonos a számla keltével)</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor 

azonos a számla keltével)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="DateType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoiceAccountingPerformanceDate" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számviteli teljesítés dátuma</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Számviteli teljesítés dátuma</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="DateType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="CurrencyCode" default="HUF" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A számla 

pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A számla 

pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="CurrencyType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="CurrencyRate" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">HUF-tól 

különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke 

HUF-ban (pl. euró esetén 310)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">HUF-tól 

különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke 

HUF-ban (pl. euró esetén 310)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="CurrencyRateType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoiceAppeerance" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A számla 

megjelenési formája. </xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A számla 

megjelenési formája. </xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="InvoiceFormType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="SelfBillingIndicator" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Önszámlázás jelölése</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Önszámlázás jelölése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="xs:boolean"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 
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       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="PaymentMethod" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Fizetés 

módja</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Fizetés 

módja</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="PaymentMethodType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="PaymentDate" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Fizetési 

határidő</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Fizetési 

határidő</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="DateType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 
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   <xs:element name="CashAccountingIndicator" 

default="false" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Pénzforgalmi elszámolás kifejezés szerepel a számlán 

ÁFA tv. 169. § h)</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Pénzforgalmi elszámolás kifejezés szerepel a számlán 

ÁFA tv. 169. § h)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="xs:boolean"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="SupplierInfo" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Számla 

kibocsátó (eladó) adatai</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Számla 

kibocsátó (eladó) adatai</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element 

name="SupplierTaxRegistrations" type="OptionalTaxNumbersModType" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számla kibocsátó (eladó) adószáma</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Számla kibocsátó (eladó) adószáma</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="SupplierName" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számla kibocsátó neve</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Számla kibocsátó neve</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 
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        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="LongStringType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="Address" 

type="AddressModType" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számlakibocsátó címe</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Számlakibocsátó címe</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="SupplierBankAccountNumber" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számla kibocsátó (eladó) 

bankszámlaszáma</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="BankAccountNumberType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 
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         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="SubjectVATFree" 

default="false" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha az eladó ÁFA alanyi mentes</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha az eladó ÁFA alanyi mentes</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="xs:boolean"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="CustomerInfo" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Vevő 

adatai</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Vevő 

adatai</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element 

name="CustomerTaxRegistrations" type="OptionalTaxNumbersModType" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A vevő adószámai</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A vevő adószámai</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 
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      <xs:element name="CustomerName" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A vevő neve</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A vevő neve</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="LongStringType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="Address" 

type="AddressModType" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A vevő címe</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A vevő címe</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="CustomerBankAccountNumber" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="BankAccountNumberType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 
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 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="FiscalRepresentativeInfo" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Pénzügyi 

képviselő adatai</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Pénzügyi 

képviselő adatai</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element 

name="RepresentativeTaxRegistrations" 

type="OptionalTaxNumbersModType" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A pénzügyi képviselő adószámai</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A pénzügyi képviselő adószámai</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="RepresentativeName" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A pénzügyi képviselő neve</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A pénzügyi képviselő neve</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="LongStringType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 
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 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="Address" 

type="AddressModType" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A pénzügyi képviselő címe</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A pénzügyi képviselő címe</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="RepresentativeBankAccountNumber" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Pénzügyi képviselő bankszámlaszáma</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="BankAccountNumberType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoiceIssuer" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számlakiállító adatai</xs:documentation> 
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     <xs:documentation 

xml:lang="en">Számlakiállító adatai</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element 

name="IssuerTaxRegistrations" type="OptionalTaxNumbersModType" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számlát kiállító adószámai</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A számlát kiállító adószámai</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="IssuerName" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számlát kiállító neve</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A számlát kiállító neve</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="LongStringType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="Address" 

type="AddressModType" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számlát kiállító címe</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">A számlát kiállító címe</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 



TERVEZET 

   <xs:element name="SummaryInvoiceInicator" 

default="false" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

a kiállított bizonylat gyűjtőszámla</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

a kiállított bizonylat gyűjtőszámla</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="xs:boolean"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalInvoiceDataString" 

type="AdditionalDataStringModType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

számlára vonatkozó egyéb szöveges adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

számlára vonatkozó egyéb szöveges adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalInvoiceDataDate" 

type="AdditionalDataDateModType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalInvoiceDataNumber" 

type="AdditionalDataNumberModType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 
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  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="LineType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A termék 

szolgáltatás tételek alap adatait tartalmazó 

típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A termék 

szolgáltatás tételek alap adatait tartalmazó 

típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="LineNumber" 

type="ShortStringType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A tétel 

sorszáma</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A tétel 

sorszáma</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductCodeData" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékkód 

adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékkód 

adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:choice> 

      <xs:element name="CustomsTariffId" 

type="ShortStringType" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Vámtarifa szám</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Vámtarifa szám</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="ServiceReferredList" type="ShortStringType" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Szolgáltatás jegyzék szám</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Szolgáltatás jegyzék szám</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="KNCode" 

type="ShortStringType" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">KN kód</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">KN kód</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 
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      </xs:element> 

     </xs:choice> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="EKAERId" type="ShortStringType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

tételhez tartozó EKAER azonosító</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

tételhez tartozó EKAER azonosító</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductDescription" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A termék 

vagy szolgáltatás megnevezése</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A termék 

vagy szolgáltatás megnevezése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="LongStringType"/> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdvenceIndicator" 

type="xs:boolean" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

a számla tétel előlegként fizetett pénzösszeget 

tartalmaz</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

a számla tétel előlegként fizetett pénzösszeget 

tartalmaz</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="UnitPrice" type="QuantityType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Egységár</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Egységár</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Quantity" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Mennyiség</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Mennyiség</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 
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      <xs:extension base="QuantityType"/> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="UnitOfMeasure" 

type="ShortStringType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Mennyiségi egység</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Mennyiségi egység</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DiscountData" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

tételhez tartozó árengedmény adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

tételhez tartozó árengedmény adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Discount" 

type="DiscountDataType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:choice> 

    <xs:element name="AmountLinesOfNormal"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation xml:lang="hu">A 

tételérték adatai</xs:documentation> 

      <xs:documentation xml:lang="en">A 

tételérték adatai</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element 

name="InvoiceLineAmount" type="MonetaryType"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Tétel nettó összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Tétel nettó összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="LineVATRate" 

type="VATRateType"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Adókulcs, vagy adómentesség 

jelölése</xs:documentation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="en">Adókulcs, vagy adómentesség 

jelölése</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="LineVATAmount" type="MonetaryType"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Tétel ÁFA összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Tétel ÁFA összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="LineTaxAmountHUF" type="MonetaryType" minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Tétel ÁFA összege forintban</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Tétel ÁFA összege forintban</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="LineVATContent" 

type="VATContentType" minOccurs="0"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation xml:lang="hu">A 

tétel adótartama</xs:documentation> 

      <xs:documentation xml:lang="en">A 

tétel adótartama</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

    </xs:element> 

   </xs:choice> 

   <xs:element name="InvoiceLineTotal" 

type="MonetaryType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tétel 

bruttó értéke a számla pénznemében</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tétel 

bruttó értéke a számla pénznemében</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="LineCurrencyRate" 

type="MonetaryType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A tétel 

árfolyma. Csak külföldi pénznemben kiállított gyűjtő számla esetén 

kitöltendő</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A tétel 

árfolyma. Csak külföldi pénznemben kiállított gyűjtő számla esetén 

kitöltendő</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ReverseChargeProcedureIndicator" 

type="xs:boolean" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tétel 

fordított adózásának jele</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tétel 

fordított adózásának jele</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="IntermediatedService" 

type="xs:boolean" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">True ha a 

tétel közvetített szolgáltatás ÁFA tv. 38. § ?</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Y ha a 

tétel közvetített szolgáltatás ÁFA tv. 38. § ?</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="GroupingId" type="ShortStringType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Gyűjtőszámla csoportosítás alapjául szolgákó 

azonosító</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Gyűjtőszámla csoportosítás alapjául szolgákó 

azonosító</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VATPointDate" type="DateType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Gyűjtőszámla esetén az adott tétel teljesítési 

dátuma</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Gyűjtőszámla esetén az adott tétel teljesítési 

dátuma</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="NewTransportMeans" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 § 

o)</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 § 

o)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="CustomerInfo"> 

       <xs:complexType> 

        <xs:sequence> 
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         <xs:element 

name="Name" type="LongStringType"> 

          <xs:annotation> 

          

 <xs:documentation xml:lang="hu">Vevő neve</xs:documentation> 

          

 <xs:documentation xml:lang="en">Vevő neve</xs:documentation> 

         

 </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element 

name="Country" type="CountryCodeType"> 

          <xs:annotation> 

          

 <xs:documentation xml:lang="hu">Vevő 

országkódja</xs:documentation> 

          

 <xs:documentation xml:lang="en">Vevő 

országkódja</xs:documentation> 

         

 </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element 

name="PostalCode" type="PostalCodeType"> 

          <xs:annotation> 

          

 <xs:documentation xml:lang="hu">Vevő 

irányítószáma</xs:documentation> 

          

 <xs:documentation xml:lang="en">Vevő 

irányítószáma</xs:documentation> 

         

 </xs:annotation> 

         </xs:element> 

        </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="Brand" 

type="ShortStringType"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Gyártmány/típus</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Gyártmány/típus</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="ChassisNum" 

type="LongStringType"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Alvázszám/gyári szám/Gyártási szám</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Alvázszám/gyári szám/Gyártási szám</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 
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      <xs:element name="EngineNum" 

type="LongStringType"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Motorszám</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Motorszám</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:choice> 

       <xs:element 

name="MotorisedLandVehicle"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Szárazföldi közlekedési eszköz</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Szárazföldi közlekedési eszköz</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

          <xs:element 

name="EngineCapacity" type="QuantityType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Hengerűrtartalom ccm-

ben.</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Hengerűrtartalom ccm-

ben.</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="EnginePower" type="QuantityType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Teljesítmény kW-

ban</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Teljesítmény kW-

ban</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="FirstEntryIntoService" type="DateType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 
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 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="Kms" type="QuantityType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Megtett távolság km-

ben</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Megtett távolság km-

ben</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

         </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="Vessel"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Vízi jármű</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Vízi jármű</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

          <xs:element 

name="Lenght" type="QuantityType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Hajó hossza</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Hajó hossza</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="ActivityReferred" type="xs:boolean" default="false"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha a jármű az ÁFA tv. 

259.§ 25. b) szerinti kivétel alá tartozik</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">A jármű az ÁFA tv. 259.§ 25. b) 

szerinti kivétel alá tartozik</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="FirstEntryIntoService" type="DateType"> 

          

 <xs:annotation> 
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 <xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="SailedHours" type="QuantityType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Hajózott órák 

száma</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Hajózott órák 

száma</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

         </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="Aircraft"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Légiközlekedési eszköz</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Légiközlekedési eszköz</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

          <xs:element 

name="TakeOffWeight" type="QuantityType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Felszállási 

tömeg</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Felszállási 

tömeg</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="AirCargo" type="xs:boolean" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True ha a jármű az ÁFA tv. 

259.§ 25. c) szerinti kivétel alá tartozik</xs:documentation> 
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 <xs:documentation xml:lang="en">Légi kereskedelmi eszköz 

jel</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="FirstEntryIntoService" type="DateType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="FlowntHours" type="QuantityType"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Repült órák 

száma</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Repült órák 

száma</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:element> 

         </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

      </xs:choice> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="MarginSchemeIndicator" 

type="MarginSchemeType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Különbözet szerinti szabályozás ÁFA tv. 169. § 

q)</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Különbözet szerinti szabályozás ÁFA tv. 169. § 

q)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AuctionAmount" type="MonetaryType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az 

árverési ellenérték ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 
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     <xs:documentation xml:lang="en">Az 

árverési ellenérték ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="CommonDutiesAmount" 

type="MonetaryType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Adók 

járulékok egyéb közterhek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Adók 

járulékok egyéb közterhek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AuctionCost" type="MonetaryType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Egyéb 

járulékos költségek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Egyéb 

járulékos költségek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DepositIndicator" 

type="xs:boolean" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

a számlatétel betétdíjat tartalmaz</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

a számlatétel betétdíjat tartalmaz</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ObligatedForProduktFee" 

type="xs:boolean" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">True ha a 

tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli.</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">True ha a 

tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalLineDataString" 

type="AdditionalDataStringType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A számlán 

feltűntetett, a termék szoolgáltatás tételhez kapcsolódó, szöveges 

adatokhoz</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A számlán 

feltűntetett, a termék szoolgáltatás tételhez kapcsolódó, szöveges 

adatokhoz</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalLineDataDate" 

type="AdditionalDataDateType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation xml:lang="hu">A számlán 

feltűntetett, a termék szoolgáltatás tételhez kapcsolódó, dátum 

adatokhoz</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A számlán 

feltűntetett, a termék szoolgáltatás tételhez kapcsolódó, dátum 

adatokhoz</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalLineDataNumber" 

type="AdditionalDataNumberType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A számlán 

feltűntetett, a termék szoolgáltatás tételhez kapcsolódó, érték 

adatokhoz</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A számlán 

feltűntetett, a termék szoolgáltatás tételhez kapcsolódó, érték 

adatokhoz</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="LineModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A termék 

szolgáltatás tételek alap adatait tartalmazó 

típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A termék 

szolgáltatás tételek alap adatait tartalmazó 

típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="LineNumber" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A tétel 

sorszáma</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A tétel 

sorszáma</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="xs:nonNegativeInteger"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 
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   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductCodeData" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékkód 

adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékkód 

adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:choice> 

      <xs:element name="CustomsTariffId" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Vámtarifa szám</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Vámtarifa szám</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element 

name="ServiceReferredList" minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Szolgáltatás jegyzék szám</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Szolgáltatás jegyzék szám</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 
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 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="KNCode" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">KN kód</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">KN kód</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

     </xs:choice> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="EKAERId" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

tételhez tartozó EKAER azonosító</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

tételhez tartozó EKAER azonosító</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 
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       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductDescription" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A termék 

vagy szolgáltatás megnevezése</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A termék 

vagy szolgáltatás megnevezése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="LongStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdvenceIndicator" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

a számla tétel előlegként fizetett pénzösszeget 

tartalmaz</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

a számla tétel előlegként fizetett pénzösszeget 

tartalmaz</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="xs:boolean"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="UnitPrice" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Egységár</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Egységár</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="QuantityType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Quantity" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Mennyiség</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Mennyiség</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="QuantityType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="UnitOfMeasure" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Mennyiségi egység</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Mennyiségi egység</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DiscountData" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

tételhez tartozó árengedmény adatok</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

tételhez tartozó árengedmény adatok</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Discount" 

type="DiscountDataModType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:choice> 

    <xs:element name="AmountLinesOfNormal" 

minOccurs="0"> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element 

name="InvoiceLineAmount" minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Tétel nettó összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Tétel nettó összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:simpleContent> 

          <xs:extension 

base="MonetaryType"> 

          

 <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

           

 <xs:annotation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 </xs:annotation> 

          

 </xs:attribute> 

          </xs:extension> 

         </xs:simpleContent> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="LineVATRate" 

type="VATRateModType" minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Adókulcs, vagy adómentesség 

jelölése</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Adókulcs, vagy adómentesség 

jelölése</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="LineVATAmount" minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Tétel ÁFA összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Tétel ÁFA összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:simpleContent> 

          <xs:extension 

base="MonetaryType"> 

          

 <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 
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 <xs:annotation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 </xs:annotation> 

          

 </xs:attribute> 

          </xs:extension> 

         </xs:simpleContent> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="LineTaxAmountHUF" minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Tétel ÁFA összege forintban</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Tétel ÁFA összege forintban</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:simpleContent> 

          <xs:extension 

base="MonetaryType"> 

          

 <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

           

 <xs:annotation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 </xs:annotation> 

          

 </xs:attribute> 

          </xs:extension> 

         </xs:simpleContent> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="LineVATContent" 

minOccurs="0"> 

     <xs:complexType> 

      <xs:simpleContent> 

       <xs:extension 

base="VATContentType"> 
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        <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

         <xs:annotation> 

         

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

         

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

         </xs:annotation> 

        </xs:attribute> 

       </xs:extension> 

      </xs:simpleContent> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

   </xs:choice> 

   <xs:element name="InvoiceLineTotal" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tétel 

bruttó értéke a számla pénznemében</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tétel 

bruttó értéke a számla pénznemében</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="LineCurrencyRate" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A tétel 

árfolyma. Csak külföldi pénznemben kiállított gyűjtő számla esetén 

kitöltendő</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A tétel 

árfolyma. Csak külföldi pénznemben kiállított gyűjtő számla esetén 

kitöltendő</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ReverseChargeProcedureIndicator" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tétel 

fordított adózásának jele</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tétel 

fordított adózásának jele</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="xs:boolean"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="IntermediatedService" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Y ha a 

tétel közvetített szolgáltatás ÁFA tv. 38. § ?</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Y ha a 

tétel közvetített szolgáltatás ÁFA tv. 38. § ?</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="xs:boolean"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="GroupingId" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Gyűjtőszámla csoportosítás alapjául szolgákó 

azonosító</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Gyűjtőszámla csoportosítás alapjául szolgákó 

azonosító</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VATPointDate" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Gyűjtőszámla esetén az adott tétel teljesítési 

dátuma</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Gyűjtőszámla esetén az adott tétel teljesítési 

dátuma</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="DateType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="NewTransportMeans" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 § 

o)</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 § 

o)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Brand" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Gyártmány/típus</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Gyártmány/típus</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="ChassisNum" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Alvázszám/gyárii szám/Gyártási szám</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Alvázszám/gyárii szám/Gyártási szám</xs:documentation> 
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       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="LongStringType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="EngineNum" 

minOccurs="0"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="hu">Motorszám</xs:documentation> 

        <xs:documentation 

xml:lang="en">Motorszám</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:complexType> 

        <xs:simpleContent> 

         <xs:extension 

base="LongStringType"> 

          <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          </xs:attribute> 

         </xs:extension> 

        </xs:simpleContent> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:choice> 

       <xs:element 

name="MotorisedLandVehicle" minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Szárazföldi közlekedési eszköz</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Szárazföldi közlekedési eszköz</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

          <xs:element 

name="EngineCapacity" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Hengerűrtartalom ccm-

ben.</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Hengerűrtartalom ccm-

ben.</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="QuantityType"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 

            

   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 

            

 </xs:extension> 

           

 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="EnginePower" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Teljesítmény kW-

ban</xs:documentation> 
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 <xs:documentation xml:lang="en">Teljesítmény kW-

ban</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="QuantityType"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 

            

   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 

            

 </xs:extension> 

           

 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="FirstEntryIntoService" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="DateType"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 
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   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 

            

 </xs:extension> 

           

 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="Kms" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Megtett távolság km-

ben</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Megtett távolság km-

ben</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="QuantityType"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 

            

   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 
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 </xs:extension> 

           

 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

         </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="Vessel" 

minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Vízi jármű</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Vízi jármű</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

          <xs:element 

name="Lenght" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Hajó hossza</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Hajó hossza</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="QuantityType"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 

            

   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 

            

 </xs:extension> 
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 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="ActivityReferred" default="false" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha a jármű az ÁFA tv. 

259.§ 25. b) szerinti kivétel alá tartozik</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Tevékenység 

megnevezése</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="xs:boolean"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 

            

   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 

            

 </xs:extension> 

           

 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="FirstEntryIntoService" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 
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 <xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="DateType"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 

            

   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 

            

 </xs:extension> 

           

 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="SailedHours" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Hajózott órák 

száma</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Hajózott órák 

száma</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="QuantityType"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 
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   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 

            

 </xs:extension> 

           

 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

         </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="Aircraft" 

minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Légiközlekedési eszköz</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Légiközlekedési eszköz</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

          <xs:element 

name="TakeOffWeight" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Felszállási 

tömeg</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Felszállási 

tömeg</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="QuantityType"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 
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   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 

            

 </xs:extension> 

           

 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="AirCargo" default="false" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha a jármű az ÁFA tv. 

259.§ 25. c) szerinti kivétel alá tartozik</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Légi kereskedelmi eszköz 

jel</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="xs:boolean"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 

            

   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 
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 </xs:extension> 

           

 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="FirstEntryIntoService" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés 

dátuma</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="DateType"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 

            

   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 

            

 </xs:extension> 

           

 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element 

name="FlowntHours" minOccurs="0"> 

          

 <xs:annotation> 

           

 <xs:documentation xml:lang="hu">Repült órák 

száma</xs:documentation> 
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 <xs:documentation xml:lang="en">Repült órák 

száma</xs:documentation> 

          

 </xs:annotation> 

          

 <xs:complexType> 

           

 <xs:simpleContent> 

            

 <xs:extension base="QuantityType"> 

            

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" 

use="required"> 

            

   <xs:annotation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

módosító számla adata megváltozott az eredetihez 

képest</xs:documentation> 

            

   </xs:annotation> 

            

  </xs:attribute> 

            

 </xs:extension> 

           

 </xs:simpleContent> 

          

 </xs:complexType> 

          </xs:element> 

         </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

      </xs:choice> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="MarginSchemeIndicator" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="hu">Különbözet szerinti szabályozás ÁFA tv. 169. § 

q)</xs:documentation> 

     <xs:documentation 

xml:lang="en">Különbözet szerinti szabályozás ÁFA tv. 169. § 

q)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="MarginSchemeType"> 
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       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AuctionAmount" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az 

árverési ellenérték ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az 

árverési ellenérték ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="CommonDutiesAmount" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Adók 

járulékok egyéb közterhek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Adók 

járulékok egyéb közterhek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AuctionCost" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Egyéb 

járulékos költségek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Egyéb 

járulékos költségek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DepositIndicator" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha 

a számlatétel betétdíjat tartalmaz</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">True, ha 

a számlatétel betétdíjat tartalmaz</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="xs:boolean"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 
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     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ObligatedForProduktFee" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">True ha a 

tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli.</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">True ha a 

tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="xs:boolean"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalLineDataString" 

type="AdditionalDataStringModType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A számlán 

feltűntetett, a termék szoolgáltatás tételhez kapcsolódó, szöveges 

adatokhoz</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en"/> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalLineDataDate" 

type="AdditionalDataDateModType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A számlán 

feltűntetett, a termék szoolgáltatás tételhez kapcsolódó, dátum 

adatokhoz</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A számlán 

feltűntetett, a termék szoolgáltatás tételhez kapcsolódó, dátum 

adatokhoz</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="AdditionalLineDataNumber" 

type="AdditionalDataNumberModType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation xml:lang="hu">A számlán 

feltűntetett, a termék szoolgáltatás tételhez kapcsolódó, érték 

adatokhoz</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A számlán 

feltűntetett, a termék szoolgáltatás tételhez kapcsolódó, érték 

adatokhoz</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="SummaryByVATType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">ÁFA kulcsok szerinti 

összesítés</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">ÁFA kulcsok szerinti 

összesítés</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="VatRate" type="VATRateType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Adókulcs 

jele. Lehetséges értékek: „nn,nn%”, ahol n számjegyet jelöl 

</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Adókulcs 

jele. Lehetséges értékek: „nn,nn%”, ahol n számjegyet jelöl 

</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VatRateAmount" 

type="MonetaryType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó 

összege a számla pénznemében</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó 

összege a számla pénznemében</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VatRateTax" type="MonetaryType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege 

a számla pénznemében</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege 

a számla pénznemében</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VatRateTax_HUF" 

type="MonetaryType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege 

forintban</xs:documentation> 
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     <xs:documentation xml:lang="en">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege 

forintban</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VatRateGross" type="MonetaryType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó 

összege a számla pénznemében</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó 

összege a számla pénznemében</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="SummaryByVATModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">ÁFA kulcsok szerinti 

összesítés módosító számlákhoz</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">ÁFA kulcsok szerinti 

összesítés módosító számlákhoz</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="VatRate" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Adókulcs 

jele. Lehetséges értékek: „nn.nn%”, ahol n számjegyet 

jelöl</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Adókulcs 

jele. Lehetséges értékek: „nn.nn%”, ahol n számjegyet 

jelöl</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="VATRateType"/> 

     </xs:complexContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VatRateAmount" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó 

összege a számla pénznemében</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó 

összege a számla pénznemében</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VatRateTax" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege 

a számla pénznemében</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege 

a számla pénznemében</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VatRateTax_HUF" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege 

forintban</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege 

forintban</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="VatRateGross" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó 

összege a számla pénznemében</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az adott 

adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó 

összege a számla pénznemében</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="SummaryType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Számla összesítés 

adatai</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Számla összesítés 

adatai</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="InvoiceGrossTotal" 

type="MonetaryType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A számla 

bruttó összege a számla pénznemében</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A számla 

bruttó összege a számla pénznemében</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:choice> 

    <xs:element name="VATContent" 

type="VATContentType"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="hu">Egyszerűsített számla esetén a tételhez tartozó 

adótartalom, százalékban</xs:documentation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="en">Egyszerűsített számla esetén a tételhez tartozó 

adótartalom, százalékban</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="SummaryAuction"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számla összesítés nyilvános árverésről kibocsátott 

számla esetén</xs:documentation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="en">Számla összesítés nyilvános árverésről kibocsátott 

számla esetén</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element 

name="TotalAuctionAmount" type="MonetaryType"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Árverési ellenérték összesen ÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Árverési ellenérték összesen ÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="TotalCommonDuties" type="MonetaryType"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Adók, járulékok összesen ÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Adók, járulékok összesen ÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="TotalAuctionCost" type="MonetaryType"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Egyéb költségek összesenÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Egyéb költségek összesenÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="SummaryNormal"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="hu">Számla összesítés</xs:documentation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="en">Számla összesítés</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element 

name="SummaryByVatRate" maxOccurs="unbounded"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Összesítés ÁFA-kulcs szerint</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Összesítés ÁFA-kulcs szerint</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:complexContent> 

          <xs:extension 

base="SummaryByVATType"/> 

         </xs:complexContent> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="InvoiceAmount" type="MonetaryType"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számla nettó összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">A számla nettó összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="InvoiceVAT" 

type="MonetaryType"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számla ÁFA összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">A számla ÁFA összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="InvoiceVAT_HUF" type="MonetaryType" minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számla ÁFA összege forintban</xs:documentation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="en">A számla ÁFA összege forintban</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

   </xs:choice> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="SummaryModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Számla összesítés 

adatai módosító számlákhoz</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Számla összesítés 

adatai módosító számlákhoz</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="InvoiceGrossTotal" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A számla 

bruttó összege a számla pénznemében</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A számla 

bruttó összege a számla pénznemében</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:choice> 

    <xs:element name="VATContent" minOccurs="0"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="hu">Egyszerűsített számla esetén a tételhez tartozó 

adótartalom, százalékban</xs:documentation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="en">Egyszerűsített számla esetén a tételhez tartozó 

adótartalom, százalékban</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:simpleContent> 
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       <xs:extension 

base="VATContentType"> 

        <xs:attribute 

name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

         <xs:annotation> 

         

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

         

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

         </xs:annotation> 

        </xs:attribute> 

       </xs:extension> 

      </xs:simpleContent> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="SummaryAuction" 

minOccurs="0"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="hu">Összesítés adatok nyilvános árverésről készült 

számlán</xs:documentation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="en">Összesítés adatok nyilvános árverésről készült 

számlán</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:choice> 

       <xs:element 

name="TotalAuctionAmount" minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Árverési ellenérték összesen ÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Árverési ellenérték összesen ÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:simpleContent> 

          <xs:extension 

base="MonetaryType"> 

          

 <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

           

 <xs:annotation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 </xs:annotation> 
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 </xs:attribute> 

          </xs:extension> 

         </xs:simpleContent> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="TotalCommonDuties" minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Adók, járulékok összesen ÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Adók, járulékok összesen ÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:simpleContent> 

          <xs:extension 

base="MonetaryType"> 

          

 <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

           

 <xs:annotation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 </xs:annotation> 

          

 </xs:attribute> 

          </xs:extension> 

         </xs:simpleContent> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="TotalAuctionCost" minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Egyéb költségek összesenÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Egyéb költségek összesenÁFA tv. 231 

§</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:simpleContent> 

          <xs:extension 

base="MonetaryType"> 

          

 <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

           

 <xs:annotation> 
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 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 </xs:annotation> 

          

 </xs:attribute> 

          </xs:extension> 

         </xs:simpleContent> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

      </xs:choice> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="SummaryNormal" minOccurs="0"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="hu">Összesítés adatok</xs:documentation> 

      <xs:documentation 

xml:lang="en">Összesítés adatok</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element 

name="SummaryByVatRate" type="SummaryByVATModType" 

maxOccurs="unbounded"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">Összesítés ÁFA-kulcs szerint</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">Összesítés ÁFA-kulcs szerint</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="InvoiceAmount"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számla nettó összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">A számla nettó összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:simpleContent> 

          <xs:extension 

base="MonetaryType"> 

          

 <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

           

 <xs:annotation> 
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 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 </xs:annotation> 

          

 </xs:attribute> 

          </xs:extension> 

         </xs:simpleContent> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="InvoiceVAT"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számla ÁFA összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">A számla ÁFA összege a számla 

pénznemében</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:simpleContent> 

          <xs:extension 

base="MonetaryType"> 

          

 <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

           

 <xs:annotation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 </xs:annotation> 

          

 </xs:attribute> 

          </xs:extension> 

         </xs:simpleContent> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element 

name="InvoiceVAT_HUF" minOccurs="0"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">A számla ÁFA összege forintban</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">A számla ÁFA összege forintban</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:simpleContent> 
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          <xs:extension 

base="MonetaryType"> 

          

 <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required"> 

           

 <xs:annotation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

            

 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata 

megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation> 

           

 </xs:annotation> 

          

 </xs:attribute> 

          </xs:extension> 

         </xs:simpleContent> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

   </xs:choice> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="DiscountDataType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Árengedmény 

adatok</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Árengedmény 

adatok</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="InvoiceLineDiscountValue" 

type="MonetaryType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tételhez 

tartozó árengedmény összege a számla pénznemében, ha az egységár nem 

tartalmazza</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tételhez 

tartozó árengedmény összege a számla pénznemében, ha az egységár nem 

tartalmazza</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoiceLineDiscountRate" 

type="RateType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tételhez 

tartozó árengedmény százalékban, a számla pénznemében, ha az 

egységár nem tartalmazza</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tételhez 

tartozó árengedmény százalékban, a számla pénznemében, ha az 

egységár nem tartalmazza</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 
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  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="DiscountDataModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Árengedmény 

adatok</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Árengedmény 

adatok</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="InvoiceLineDiscountValue" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tételhez 

tartozó árengedmény összege a számla pénznemében, ha az egységár nem 

tartalmazza</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tételhez 

tartozó árengedmény összege a számla pénznemében, ha az egységár nem 

tartalmazza</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="InvoiceLineDiscountRate" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Tételhez 

tartozó árengedmény százalékban, a számla pénznemében, ha az 

egységár nem tartalmazza</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Tételhez 

tartozó árengedmény százalékban, a számla pénznemében, ha az 

egységár nem tartalmazza</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="RateType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 
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         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="ProductCodeDataType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A termékkódra 

vonatkozó adatok</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A termékkódra 

vonatkozó adatok</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="KindOfProductCode" 

type="KindOfProductCodeType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

termékkod fajtája (VTSZ, SZJ, KN, …)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

termékkod fajtája (VTSZ, SZJ, KN, …)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductCode" 

type="ProductCodeType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A termék 

vagy szolgáltatás kódja </xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A termék 

vagy szolgáltatás kódja</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="ProductCodeDataModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A termékkódra 

vonatkozó adatok módosítása</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A termékkódra 

vonatkozó adatok módosítása</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="KindOfProductCode" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A 

termékkod fajtája (VTSZ, SZJ, KN, …)</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A 

termékkod fajtája (VTSZ, SZJ, KN, …)</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="KindOfProductCodeType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductCode" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A termék 

vagy szolgáltatás kódja </xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A termék 

vagy szolgáltatás kódja</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ProductCodeType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="RecoveryItemType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>TErmékdíl visszaigénylés adatait 

tartalmazza</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="CskCode" type="ShortStringType" 

minOccurs="0"> 
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     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj 

mértéke</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj 

mértéke</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="MeasureUnit" 

type="ShortStringType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj 

mértékegysége</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj 

mértékegysége</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductFeeAmount" 

type="MonetaryType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj 

összege</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj 

összege</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="RecoveryItemModType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>TErmékdíl visszaigénylés adatait 

tartalmazza</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="CskCode" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A termék 

CSK kódja</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A termék 

CSK kódja</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 
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    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="KtCode" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A termék 

KN kódja</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A termék 

KN kódja</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Description" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termék 

megnevezése</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termék 

megnevezése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="LongStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductFeeBase" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj 

alapja</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj 

alapja</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="QuantityType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductFeeMeasure" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj 

mértéke</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj 

mértéke</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="MeasureUnit" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj 

mértékegysége</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj 

mértékegysége</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 
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     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension 

base="ShortStringType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductFeeAmount" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj 

összege</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj 

összege</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="MonetaryType"> 

       <xs:attribute name="Changed" 

type="xs:boolean" use="required"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

         <xs:documentation 

xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az 

eredetihez képest</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:attribute> 

      </xs:extension> 

     </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType name="VATFreeType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">ÁFA mentes 

típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">ÁFA mentes 

típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="ShortStringType"> 

   <xs:pattern value="[M_][a-zA-Z0-

9áéíóöőúüűÁÉÍÓÖŐÚÜŰ]{1,18}"> 

    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation xml:lang="hu">Az 

adómentesség okának jelölésére szolgál. Maximum 20 karakter, melynek 

Kezdete "M_". A további  szabad szöveg</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Az 

adómentesség okának jelölésére szolgál. Maximum 20 karakter, melynek 

Kezdete "M_". A további  szabad szöveg</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:pattern> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="ShortStringType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Rövid szövegeket 

max. 20 karaktert tartalmazó string</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Rövid szövegeket 

max. 20 karaktert tartalmazó string</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:minLength value="1"/> 

   <xs:maxLength value="20"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="LongStringType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Max. 1000 hosszú 

szöveg</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Max 100 hosszú 

szöveg</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:minLength value="1"/> 

   <xs:maxLength value="1000"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="CountryCodeType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Az országkód ISO 

alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Az országkód ISO 

alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="PostalCodeType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Irányítószám 

típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Irányítószám 

típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:minLength value="4"/> 

   <xs:maxLength value="10"/> 

  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="CurrencyType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Pénznem típus ISO 

4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód. Alapértelmezett értéke 

HUF</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Pénznem típus ISO 

4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód. Alapértelmezett értéke 

HUF</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="CurrencyRateType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Árfolyam 

adatok</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Árfolyam 

adatok</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:decimal"> 

   <xs:totalDigits value="14"/> 

   <xs:fractionDigits value="5"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="InvoiceFormType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Számla megjelenési 

formája</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Számla megjelenési 

formája</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:enumeration value="01"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">01 - 

Papír alapon továbbítottI számla esetén</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">01 - 

Papír alapon továbbítottI számla esetén</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="02"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">02 - 

Papír alapon előállított, ekeltronikusan továbbított számla 

esetén</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">02 - 

Papír alapon előállított, ekeltronikusan továbbított számla 

esetén</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="03"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">03 - 

Elektronikus formában előállított számla</xs:documentation> 
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     <xs:documentation xml:lang="en">03 - 

Elektronikus formában előállított számla</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="04"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">04 - EDI 

számla esetén</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">04 - EDI 

számla esetén</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="99"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">99 - 

Egyéb</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">99 - 

Egyéb</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="TaxnumberType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Adószám 

típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Adószám 

típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:minLength value="8"/> 

   <xs:maxLength value="20"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="VATIdType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Közösségi adószám 

típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Közösségi adószám 

típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="ShortStringType"> 

   <xs:minLength value="4"/> 

   <xs:maxLength value="20"/> 

   <xs:pattern value="[A-Z]{2}[0-9]{2,18}"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="BankAccountNumberType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Bankszámla 

típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Bankszámla 

típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:pattern value="[0-9]{8}[-][0-9]{8}[-][0-9]{8}"/> 
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  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="DataNameType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Adatnév 

típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Adatnév 

típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="ShortStringType"> 

   <xs:pattern value="[X][0-9]{4}[A-Za-z0-9]"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="PaymentMethodType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Fizetés 

módja</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Fizetés 

módja</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:enumeration value="01"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">01- 

Átutalás</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">01- 

Átutalás</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="02"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">02 - 

Készpénz</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">02 - 

Készpénz</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="03"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">03 - 

Csekk</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">03 - 

Csekk</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="04"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">04 - 

Utalvány</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">04 - 

Utalvány</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="05"> 

    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation xml:lang="hu">05 - 

Váltó</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">05 - 

Váltó</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="06"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">06 - 

Faktorálás</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">06 - 

Faktorálás</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="99"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">99 - 

Egyéb</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">99 - 

Egyéb</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="RateType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A százalékok 

megadására szolgál</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A százalékok 

megadására szolgál</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:pattern value="[0-9]{1,3}[.][0-9]{1,2}[%]"/> 

   <xs:pattern value=""/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="MonetaryType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Monetary amount.18 

digits max, of which 2 can be fractional digits.</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Monetary amount.18 

digits max, of which 2 can be fractional digits.</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:decimal"> 

   <xs:totalDigits value="18"/> 

   <xs:fractionDigits value="2"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="QuantityType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Used to describe a 

quantity. Monetary amount. 22 digits max, of which 6 can be 

fractional digits.</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Used to describe a 

quantity. Monetary amount. 22 digits max, of which 6 can be 

fractional digits.</xs:documentation> 
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  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:decimal"> 

   <xs:totalDigits value="22"/> 

   <xs:fractionDigits value="6"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="VATContentType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Az egyszerűsített 

adattartalmú számla esetén választható százalék 

értékek.</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Az egyszerűsített 

adattartalmú számla esetén választható százalék 

értékek.</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:pattern value="[0-9]{1,2}[.][0-9]{0,2}[%]"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="MarginSchemeType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Kükönbözet szerinti 

szabályozás típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Kükönbözet szerinti 

szabályozás típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:enumeration value="01"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">01 - 

Utazási irodák</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">01 - 

Utazási irodák</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="02"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">02 - 

Használt cikkek</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">02 - 

Használt cikkek</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="03"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">03 - 

Műalkotások</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">03 - 

Műalkotások</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

   <xs:enumeration value="04"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">04 - 

Gyűjteménydarabok és régiségek</xs:documentation> 
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     <xs:documentation xml:lang="en">04 - 

Gyűjteménydarabok és régiségek</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:enumeration> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="KindOfProductCodeType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A termékkód 

fajtája</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A termékkód 

fajtája</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:pattern value="VTSZ|ISZJ|KN"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="ProductCodeType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">Termékkód 

típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">Termékkód 

típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:pattern value="[0-9]"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="DateType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A sémában hasznát 

saját dátum típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A sémában hasznát 

saját dátum típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:date"/> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="DateTimeType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation xml:lang="hu">A sémában használt 

saját dátumidő típus</xs:documentation> 

   <xs:documentation xml:lang="en">A sémában használt 

saját dátumidő típus</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:dateTime"/> 

 </xs:simpleType> 

</xs:schema> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A termék 

CSK kódja</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A termék 

CSK kódja</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="KtCode" type="ShortStringType" 

minOccurs="0"> 
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    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">A termék 

KN kódja</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">A termék 

KN kódja</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Description" type="LongStringType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termék 

megnevezése</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termék 

megnevezése</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductFeeBase" 

type="QuantityType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj 

alapja</xs:documentation> 

     <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj 

alapja</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ProductFeeMeasure" 

type="MonetaryType" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

 „ 
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I N D O K O L Á S  

Általános indokolás 

Figyelemmel az információtechnológiai fejlődésre és ezen eredményeknek az adóellenőrzések 

során történő minél nagyobb fokú hasznosítására, azok hatékonyságának növelése érdekében 

a Tervezet a számlázó programokkal kapcsolatban előírja, hogy azoknak az adóhatóság 

részére elektronikus úton történő adatszolgáltatásra kell alkalmasnak lenniük.      

Részletes indokolás 

az 1. §-hoz 

A Tervezet értelmében a számlázó programnak a kiállított számlákról, valamint a sztornó és 

módosító számlákról elektronikus úton adatot kell tudnia szolgáltatni az állami adó- és 

vámhatóság részére. Az adatszolgáltatásnak legalább az Áfa tv. szerinti kötelező 

adattartalomra kell kiterjednie, de az adóalany a számla további adattartalmáról is 

szolgáltathat adatot. A Tervezet meghatározza, hogy a számlázó programmal kiállítandó 

számlákról mely időponttal kell adatot szolgáltatni.     

a 2.-3. §-okhoz 

A hatályos szabályok értelmében a számlázóprogramot használó adóalanyoknak szükséges 

bejelenteniük az általuk használt számlázó program adatait a használatának megkezdésekor, 

és a használatból történő kivonáskor. Tekintettel arra, hogy a számlázó programok online 

adatszolgáltatása esetén ezeket az adatokat a számlázó program továbbítania fogja az 

adóhatóság részére, külön bejelntésre ez esetben számukra nem lesz szükség. A bejelentési 

kötelezettség fenntartását az indokolja, hogy az adatszolgáltatást csak meghatározott áthárítot 

adót tartalmazó számlák esetében kell teljesíteni, így lesznek olyan adóalanyok, melyek nem 

kötelezettek egyelőre online adatszolgáltatásra számlázó program használata esetén.   

a 4. §-hoz 

A Tervezet részletszabályokat fogalmaz meg az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére 

vonatkozóan.  

az 5. §-hoz 

A Tervezet az xsd adatstruktúrát tartalmazza, amelyben a számlázó programokkal kiállított 

számlákról az adatszolgáltatást teljesíteni kell.   

a 6. §-hoz 

A Tervezet a módosítás hatálybalépését 2018. július 1-jére teszi, ezáltal elegendő felkészülési 

időt biztosít az adóalanyoknak a változásokra történő felkészülésre.   

a 7. §-hoz 

A Tervezet a notifikációs klauzulát tartalmazza.  

   

a 8. §-hoz 

A Tervezet a Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően lehetővé teszi, hogy az 

adóalanyok tesztjelleggel a kötelező adatszolgáltatást megelőzően is adatot 

szolgáltathatssanak.  

 


