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Elektronikus számla fogalma

ÁFA tv. 259. § (5) elektronikus számla: az e 
törvényben előírt adatokat tartalmazó 
számla, amelyet elektronikus formában 
bocsátottak ki és fogadtak be.

• Nincs előírt technika

• Nincs előírt forma

• Archiválási folyamatok illeszkednek 2018. 
július 1-től az Áfa törvény előírásaihoz



PDF számla 
megfelelő-e?

Hogyan lehet 
kialakítani egy zárt 

archiválási rendszert?

Szükség van-e 
elektronikus 

aláírásra?

Kinyomtathatom-e 
az elektronikus 

számlát? Könyvelésbe hogyan 
rakjam be az 

elektronikus számlát?
Mivel jár, ha befogadok 
elektronikus számlát?



Mi kell egy elektronikus számlához?
• Kézi számlatömb

• Online Pénztárgép

• Számlázó program
Számla

• Elektronikus másolat készítése

• Elektronikusan előálltDigitalizálás

• Dokumentum szintű védelem

• Rendszerszintű védelem

Adattartalom 
védelme

• E-mail

• EDI

• Pendrive postán

Elektronikus 
megküldés



ELEKTRONIKUS SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA



Megoldások
• PDF számla

– Elektronikus aláírással

– Elektronikus aláírással és időbélyeggel

– Elektronikus aláírás nélkül

• PKI számla megküldésének módja
– E-mail csatolmány

– Szerver feltöltés

– Portál

• EDI számla

• Elektronikus nyugta

• Elektronikus másodpéldány

• Elektronikus másolat

• Távnyomtatás



Papíralapú dokumentumok elektronikus megőrzése

• 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet (2013.04.23.)
E rendelet hatálya kiterjed a papíralapú közokiratról, papíralapú teljes 
bizonyító erejű magánokiratról, papíralapú magánokiratról és papíralapú 
számviteli bizonylatról történő elektronikus másolat készítésére.

• 451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet az 
elektronikus ügyintézés szabályairól

• Szt. 169. § (6): papíralapú bizonylatok 
elektronikus megőrzése 

• Art. 78. § (8): adóigazgatási eljárásban az irat 
eredeti példánya nem kérhető



Papíralapú dokumentumok elektronikus megőrzése

Papíralapú
dokumentum

Elektronikus 
dokumentum

 Képi vagy tartalmi megfelelés

 Metaadatok elhelyezése

 Hitelesítési záradék: „Az eredeti papíralapú dokumentummal

egyező”

 Elektronikus aláírás + időbélyeg (több dokumentumon is lehet)



EDIEDI



Közbeszerzési e-számla

Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt 
- köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, 
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai 
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

(2015. évi CXLIII. törvény 27/A. §)



ELEKTRONIKUS SZÁMLA BEFOGADÁSA



Digitalizálás



Digitalizálás

Nyomtatás



Nyomtatás



Megvalósítási kérdések
• Külföldi e-számla befogadása:

– EDI rendszer

– E-aláírás időbélyeg nélkül

– E-aláírás nélkül nem EDI rendszer

• Kontírozás
– Csatolt melléklet

– Logikai hozzárendelés



• Csatolt melléklet

• Iktatóprogram

• Elektronikus könyvelési rendszeren keresztül 
logikai kapcsolat biztosítása

• ….

Az alapkövetelményeket kell teljesíteni, a 
technikai megoldást a cégnek magának kell 

kialakítania!

E-számla kontírozása



E-számla kontírozása

Könyvelési tétel
Bizonylat 
sorszám

Kiállító neve

Kiállítás 
dátuma

Bizonylat 
sorszám

Archiválási

rendszer

ÖsszegTétel leírása …



ELEKTRONIKUS ARCHIVÁLÁS



Archiválással kapcsolatos 

kötelezettségek

• Archiválás helyének bejelentése

• 3 alapkövetelmény folyamatos teljesítése

• Archiválási rendeletben foglalt követelmények 
betartása

• Adóhivatali adatszolgáltatási kötelezettségek

– 3 munkanap (akár online hozzáféréssel is)

– Elektronikus számla adatszolgáltatás (PDF, XML)



1/2018. VI. 29. ITM rendelet
• Alapelvek megmaradtak:

– Megőrzési kötelezettség lejártáig folyamatosan 
biztosítani kell a törlés, megsemmisítés, véletlen 
megsemmisülés elleni védelmet

– Ki kell zárni az utólagos módosulást, sérülést, 
jogosulatlan hozzáférést

– Értelmezhetőség, olvashatóság biztosítása

• A megőrzésről a megőrzendő dokumentum 
típusához és hitelességéhez igazodóan kell 
gondoskodni.



1/2018. VI. 29. ITM rendelet
• Nincs előírt technika, csak példák

• Elektronikusan aláírt dokumentumoknál 
eltörlésre került az időbélyeg

• Zárt rendszerű megőrzés szabályai módosultak

• Számla adatszolgáltatás alapú elektronikus 
számla megőrzés

• EDI rendszerű megőrzés szabályai lényegében 
változatlanok



1/2018. VI. 29. ITM rendelet
• Zárt rendszerű megőrzés:

– Az adattartalom sértetlensége nem zárja ki a 
formátum és struktúra megváltozását

– Fejlesztői nyilatkozat, egyetemleges felelősség

– Dokumentáció:

• Áttekintő folyamat

• Alkalmazott technológia

• Alkalmazott szabványok

• Zárt rendszert garantáló megoldások

• Folyamatba épített és utólagos informatikai és belső 
ellenőrzési tevékenységek



Zárt rendszerű megőrzés
• Kezdete

– Számla kibocsátónál kibocsátásától

– Számla befogadónál befogadástól

• Mindenképpen technikai megoldásnak kell 
védenie az adattartalmat

• Manuális megoldásokat lehetőség szerint 
kerülni

– Folyamatba épített ellenőrzés / utólagos ellenőrzés



Adatszolgáltatáson alapuló megőrzés
• Elektronikus dokumentumból egy hash kód képzése

Hash kód:

– A hash kód egy szöveges adatállomány

– Dokumentum szinten hitelesít

– A hash kódot bármikor lehet képezni

– A hash kód az értékesítő, a vevő és az adóhivatal 
rendelkezésére áll

– Adattartalom változatlanságát lehet vizsgálni

Képzése:

– Számla kiállításával egyidőben!



Adatszolgáltatáson alapuló megőrzés

B52237747A7A2B3FAFE0BB36267B78EFCA0D555D



Adatszolgáltatáson alapuló megőrzés
• Hash kód megküldése az adatszolgáltatással együtt 

(electronicInvoiceHash)

• Adatszolgáltatás visszaigazolása: Done

• Az elektronikus számlát és a hash kódot együttesen 
kell megőrizni

• Számla kibocsátói és számla befogadói oldalon is 
megfelelő megoldás lehet



Jó archiválási megoldás kialakítása

Alapelvek

Technikai 
megoldások

• Törlés elleni 
védelem

• Módosítás elleni 
védelem

• Hozzáférhetőség

• Olvashatóság

• E-aláírás

• Zárt rendszer

• EDI

• Adatszolgáltatás

• Más: ….



SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS



Bevezetés célja

Áfa adórés 
csökkentése

Áfa adórés 2013: 21%

Áfa adórés 2018: 9%

Digitalizáció 
elősegítése

Manuális beavatkozás kerülése

Számlázó szoftverek elterjedésének növelése

Jogkövetés 
erősítése

Fő cél a szolgáltatás, nem a szankcionálás

Online Számlázó program



Adatszolgáltatással érintett számlák

 A bizonylatnak számla vagy számlával egy tekintet alá 
eső bizonylatnak (pl. módosító számla, sztornó 
számla) kell lennie.

 A számlán szereplő vevőnek magyar adóalanynak kell 
lennie

 Az áthárított adó összegének a 100 ezer forintnak 
vagy annál magasabbnak kell lennie

 Az előző feltételtől függetlenül amennyiben egy 
jelentés köteles számlának a módosításáról, 
érvénytelenítéséről szól a bizonylat, akkor a számla is 
jelentés kötelessé válik



Gyakorlati problémák

Kialakítási 
problémák

Regisztráció

Nincs adatszolgáltató rendszer

Nem megfelelő helyen van

Adatszolgáltatási 
problémák

Hiányzik adatszolgáltatás

Hiányos adatszolgáltatás

Többszöri adatszolgáltatás

Adattartalmi 
problémák

Számlán nem szereplő adat

Számlán nem megfelelő helyen szerepelő adat

Más adat van a számlán



Számla adatszolgáltatás kihívásai

Számla Adatexport Adatszolgáltatás



Magyar 
társaságoknak 

ingyenes

Általános 
számlázás

Tökéletes 
adatszolgáltatás

Jogszabály 
követése

E-számla 
támogatása

Ingyenes 
archiválás

NAV Online Számlázó



Szankció

Az általános forgalmi adó összesítő jelentés 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy 
valótlan adattartalmú teljesítése esetén a 
kiszabható mulasztási bírság felső határa az 
érintett számlák, illetve számlával egy tekintet 
alá eső okiratok számának és az általános 
bírságszabály szerinti bírság adózóra egyébként 
vonatkozó legmagasabb mértékének szorzata.



Szankció

A mulasztási bírság kiszabásánál az adóhatóság az adózó 
javára vagy terhére értékeli

• az adózó adózási gyakorlatát, általános jogkövetési 
hajlandóságát,

• az adózó jogellenes magatartásának 
(tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, 
gyakoriságát, időtartamát, továbbá

• azt, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője, 
foglalkoztatottja, tagja vagy megbízottja az adott 
helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.



Hibás adatszolgáltatás javítása

• Hiba: adatszolgáltatás nem dolgozható fel, 
nem a számla adatait tartalmazza stb.

– Észleléstől számított 3 munkanapon belül kell 
javítani -> gépi interfész

– Ha nem javítható 3 munkanapon belül -> kézi 
adatszolgáltatás



Üzemzavar

• Üzemzavar: internetszolgáltatás kimaradása, 
adatszolgáltató rendszer meghibásodása

– Az üzemzavar megszűnését követő 24 órán belül 
kell az adatot szolgáltatni

– Amennyiben 48 órát meghaladja az üzemzavar

• Bejelentés

• Kézi adatszolgáltatás (24 órás időablak)

• Mi lehet üzemzavar?

• Mi a különbség a hibás adatszolgáltatástól?



ADATSZOLGÁLTATÁS 2.0 VERZIÓ



Módosítás bevezetése

• Felkészülési időszak
• Fejlesztési irányok publikálása
• Specifikáció publikálása GitHub-on
• 2.0 verzió publikálása: 2019. augusztus 31.
• Tesztrendszerben tesztelési lehetőség: 2019. október 15.
• Éles rendszerben elérhetőség: 2020. február

• Éles átállási kötelezettség: 2020. április 1.
• 3.0 verzió

• Véleményezés GitHub-on keresztül
• 2020.07.01-től tesztelési lehetőség
• Jellemző változások:

• Vevői adatok
• Szolgáltatások
• Apróbb változtatások



Jogszabályi változások

• Számla kötelező adattartalmának változása

– Adószám kötelező feltüntetése

• Online számla adatszolgáltatás értékhatár 
eltörlése 2020. július 1-től

• Teljes körű adatszolgáltatási kötelezettség 
2021. január 1-től

• Számla kiállítására nyitva álló határidő 15 -> 8 
nap

• Kézi számla adatszolgáltatási határideje: 4 
naptári nap 



Jogszabályi változások

2020. 

Elvek maradnak

Belföldi 
adóalanynak 

kiállított számla

2021.

Magyar 
jogszabályok szerint 

kiállított számla

Minden számla, 
kivéve MOSS, OSS



Jogszabályi változások

• Magánszemélynek kiállított számláról lehet-e 
adatot szolgáltatni 2020. július 1-től?

• Nulla forint áthárított adót tartalmazó 
ügyletről lesz-e adatszolgáltatási 
kötelezettségem?

• Fordított adózású ügyletről 2020. július 1-től 
lesz-e adatszolgáltatási kötelezettségem?

• Mentes ügyletről kiállított számláról van-e 
adatszolgáltatási kötelezettség?



Jogszabályi változások

• Megmarad-e a 65M lap?

• Adószámmal nem rendelkező társasháznak 
kiállított számláról van-e adatszolgáltatási 
kötelezettség?

• Amennyiben a számla összegét pénztárgépben 
is rögzítem, az dupla adatszolgáltatásnak 
minősül?

• A kézi nyugtáról van-e adatszolgáltatási 
kötelezettségem?



Kihívások

• Nem vállalkozási célú, de az adott vállalkozás 
nevére kiállított számlák

– Élelmiszer vásárlás

– Gépjármű alkatrész vásárlás

• Számlázó szoftverek változása

– Adatszolgáltatás nélkül nem lehet szoftvert eladni

– Mobil platform elterjedése

• Magánszemély adatainak védelme

• Kézi számlatömbök jövője



Szolgáltatások

NTCA

Adózó Adózó

• Automatikus válaszüzenet

• E-mail figyelmeztetés

• Adószám lekérdezés

• Statisztika

• Adatexport

• Online Számlázó

• Mobil app

• Adat lekérdezés

• Adat importálás ERP-ba

• Additinal Data

Szoftver fejlesztő

• Rendszer log lekérdezés

• Rendszer monitoring tool



Nyitott kérdések

• Mi szükséges az automatizált feldolgozáshoz?

– Szállítólevél szám

– Megrendelés szám

– Cikkszám

– GitHub Wiki

• Online pénztárgép adatainak lekérdezése API-n 
keresztül



Áfa bevallás kiajánlás

Más 
adat

Online 
Számla

OPG



Kihívások a webáruházak adózásában



Kihívások

Belföldi 
értékesítés

• Online Számla

• SAF-T

Közösségi 
értékesítés

• MOSS

• OSS

• Fizetési adatok

Közösségen kívüli 
értékesítés

• IOSS

• Piactér

• Futárszolgálatok

Ellenőrzés

• Új modellek

• Együttműködés



KÖZÖSSÉGI ÉS EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS



Változások (2019)

• Közösségi szolgáltatások forgalma < 100 ezer €

– Letelepedés szerinti országban teljesítheti 
adófizetési kötelezettségét

– Harmadik országban letelepedettekre nem 
vonatkozik

• A letelepedés ország szerinti számlázási 
szabályokat kell alkalmazni



Változások (2021)
• IOSS: Import esetén 22 € alatt is adófizetési kötelezettség 

keletkezik

• OSS: Távértékesítés értékhatára 10.000 € (egész EU)

• Online piacterek felelőssége megjelenik

– Adófizetés

– Nyilvántartás vezetés

• Elektronikus szolgáltatások értékhatára a 2019-ben bevezetett 
100 ezer €-ról 10 ezer €-ra csökken

• Korábbi bevallás módosítására az aktuális adóbevallásban lesz 
lehetőség

• Bevallási határidő: adómegállapítási hónapot követő hónap 
vége 



Nyilvántartás vezetési kötelezettség
• a fogyasztás helye szerinti tagállam, amelynek területén a szolgáltatást nyújtják;
• a nyújtott szolgáltatás típusa;
• a szolgáltatásnyújtás időpontja;
• az adóalap, a pénznem megadásával;
• az adóalap esetleges további növelése vagy csökkentése;
• az alkalmazott adómérték;
• a fizetendő héa összege, a pénznem megadásával;
• a teljesítés időpontja és a kapott ellenérték;
• a szolgáltatásnyújtás teljesítése előtt kapott előlegek;
• amennyiben számlakibocsátásra kerül sor, a számlán szereplő információk;
• a szolgáltatás igénybevevőjének neve, amennyiben az az adóalany számára ismert;
• a szolgáltatást igénybevevő letelepedési helyének, illetve állandó lakóhelyének 

vagy szokásos tartózkodási helyének meghatározására szolgáló információ.



Változások hatása
• Adminisztrációs költség csökkenés

– 2019: 6500 érintett vállalkozás, 13 millió €

– 2021: 430 ezer érintett vállalkozás, 860 millió €

• Adókiesés csökkenése

• Adóhivatalok közötti együttműködés erősödése



Távértékesítés

• Egyértelmű adózói adminisztráció csökkenést 
jelent

• 10.000 € nem tagországi, hanem közösségi 
értékhatár lesz

– Ki akar 27%-os áfát fizetni?

– Nehezebb bizonyítási eljárás

• Piacterek felelősségének megjelenése



Köszönöm a figyelmet!

www.nav.gov.hu

Czöndör Szabolcs
E-mail: czondor.szabolcs@nav.gov.hu

http://www.nav.gov.hu/
mailto:czondor.szabolcs@nav.gov.hu

