
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy eleget téve a folyamatos fejlődésnek cégünk 2019. 
július 11-től áttér az elektronikus számlázásra. 
 
Új szolgáltatásként bevezettük az elektronikus számlát (e-számlát), melynek köszönhetően a számlák 
a jövőben gyorsabban és biztosabban érnek célba a megfelelő személyhez. Ezen kívül fontosnak tartjuk 
környezetünk védelmét is, hiszen az e-számla bevezetésével jelentős mértékben csökken a 
papírfelhasználás. 
 
Elektronikus számla (e-számla): 
Az elektronikus számla (e-számla) egy olyan bizonylat, amely elektronikus jelek formájában 
tartalmazza a kiállított számla adatait. Az elektronikus számlát elektronikus úton kell kiállítani és 
befogadni. Az elektronikus számla teljes mértékben egyenértékű a papír alapú számlával, az eltérés 
csupán annyi, hogy nemcsak kiállítása, hanem eljuttatása is elektronikus úton történik, ezzel is 
kényelmesebbé téve partnereink számára az ügyintézést. Az elektronikus számlák PDF formátumban 
készülnek el, amire digitális aláírás kerül, amely a számla hitelességét és eredetiségét igazolja. Az 
emailben lesz egy link, ami megnyit egy oldalt Önök számára, ahol letölthetővé válik aktuális számlájuk. 
 
Előnyei: 
Az elektronikus számlára való áttérés ingyenes, az Ön számára nem jár költséggel. Díjszámláit az e-
mailjei között bármikor visszakeresheti, megtekintheti, e-mail rendszeréből letöltheti. A számlák a 
kiállításukat és elküldésüket követően azonnal az Ön rendelkezésére állnak. A NAV állásfoglalása 
szerint az elektronikus számlákat ugyanolyan módon kell/lehet könyvelni, mint a papír alapú 
számlákat. Az egyetlen különbség a bizonylatok tárolásánál és adóellenőrzéskor történő 
bemutatásánál jelentkezik. Az e-számlákat minden esetben elektronikusan, fájl formájában szükséges 
tárolni. Az elektronikus számlák könyvelése nem nehezül, hiszen az elektronikus számla tartalmi elemei 
azonosak a papír alapú számla jogszabályban foglalt tartalmi elemeivel. Az e-számlák kontírozása még 
a papír alapú számlákénál is egyszerűbb, hiszen a kontírozási információkat ebben az esetben nem 
szükséges rögzíteni magán az elektronikus számlán. Nem kell a számlák papír formátumát őrizgetnie, 
mindezek elektronikus dokumentumként elmenthetők. 
 
A megőrzésről saját maga is gondoskodhat vagy arra megbízhat bizalmi szolgáltatót. Az elektronikus 
számlák befogadása rendkívül egyszerű, nem igényel különleges tudást, a számlákat egyszerű PDF 
formátumban küldjük, a megadott email címre. Így biztonságos módon jut hozzá számláihoz, melyet 
csak az Ön által megadott e-mail címre küldünk ki, más csak az Ön engedélyével férhet hozzá. Az 
elektronikus formában megjelenő számlák esetében nem csak a tárolás, a megőrzés, a visszakeresés 
lesz egyszerűbb, de a kevesebb papírfelhasználással a környezetünket is óvjuk. 
 
FONTOS! 
Az e-számlákat legalább 8 (nyolc) évig kell archiválni, és fontos tudni, hogy az e-számla csak 
elektronikus úton továbbítható vagy tárolható. Ugyan ki lehet nyomtatni, de az eredeti, hiteles 
másolatként nem használható. Az e-számla megőrzése a számlabefogadó kötelessége és felelőssége. 
 
Szükséges programok: 
A PDF számla megtekintéséhez, és az e-számla hitelességének ellenőrzéséhez: Adobe Reader program 
szükséges, melyet a http://get.adobe.com/reader/ címre kattintva ingyenesen letölthető. 
 
Aláírás hitelességének ellenőrzése Adobe Acrobat Reader programmal: 
https://helpx.adobe.com/hu/acrobat/using/validating-digital-signatures.html 
 

http://get.adobe.com/reader/
https://helpx.adobe.com/hu/acrobat/using/validating-digital-signatures.html


Hivatkozott jogszabályok: 
2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 168. és 169. §-ai rendelkeznek a számláról és annak tartalmi 
elemeiről. 
Az Áfa tv 174. §-a értelmében a számla lehet elektronikus vagy papír alapú. 
Az Áfa tv. 259.§ 5. rendelkezés szerint elektronikus számlának az a számla minősül, amely a törvényben 
előírt, azaz az Áfa tv. 168. § és 169.-ában foglalt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus 
formában bocsátottak ki és fogadtak be. Összhangban a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018 
(VI. 29.) ITM rendeletelőírásaira Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Áfa tv.) Az Áfa tv. 175. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban az elektronikus 
számla minősített elektronikus aláírással történő ellátása biztosítja az Áfa tv 168/A. §-ban foglalt 
eredetének hitelességére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő 
megfelelést. A minősített elektronikus aláírással kapcsolatos előírásokat az Európai Parlament és a 
Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz 
kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CXII. törvény tartalmazza. 
A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött 
számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számlázó programmal 
kapcsolatos követelményeket az számlákkal kapcsolatos, NAV felé történő adatszolgáltatás, illetve a 
számla ellenőrzése során az adóalany kötelezettségeinek szabályait rögzíti. 
 


