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A Hadrianus 2005 Kft. jelen nyilatkozattal igazolja, hogy az evoX számlázó program minden tekintetben megfelel a nyilatkozat
készítésének napján hatályos jogszabályoknak.

01-

Az alábbiak a program üzemszerű használat közben előállított papír alapú és elektronikus bizonylatok esetében
09-igazak. Az evoX
számlázó programmal előállított számla megfelel:
· az Európai Unió Tanácsa 2006/112/EK irányelvének;
· az Európai Unió Tanácsa 2010/45/EK irányelvének;
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· a 35/1996. (XII.27.) PM rendelettel, 12/1997. (IV.18.) PM rendelettel, 8/1999. (III.5.) PM 09rendelettel, a 34/1999. (XII.26.)
PM rendelettel, 8/2000. (II.16.) PM rendelettel és a 33/2000. (IX.21.) PM rendelettel módosított
24/1995. (XI.22.) PM
93635
rendelet előírásainak, amely előírja a:

1

-

-

Számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatott számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának
szabályait;

0109Elektronikus úton kibocsátott, illetőleg az ilyen alapon rendelkezésre álló számla adóigazgatási azonosításra
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való alkalmasságának szabályait;
1

-

A számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatott számla és az elektronikus úton kibocsátott, illetőleg az
ilyen alapon rendelkezésre álló számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának közös szabályait;

-

Számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjára vonatkozó különös szabályokat;

· a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, amely előírja a:
- Számla fogalmát;
- Számla adattartamára vonatkozó szabályokat;
- Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalmát;
- Számla adattartalmára vonatkozó egyéb szabályokat;
- Elektronikus úton kibocsátott számlára vonatkozó szabályokat;
- Számla adattartalmára vonatkozó egyszerűsítés szabályait;
- Számlázásra vonatkozó egyéb szabályokat;
· a 2000. évi. C. törvény 166-169. §-aiban előírtaknak. Az evoX programban letölthető Felhasználói kézikönyvben a számlák
kezeléséhez szükséges leírás megtalálható. A hibás adatbevitelből eredő károkkal kapcsolatos felelősséget a program
fejlesztője a felhasználóra hárítja át. A rendszerbe bevitt törzsadatok tartalmáért a Hadrianus 2005 Kft. felelősséget nem
vállal.
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