
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ONLINE SZÁMLÁZÓ PROGRAMOKRÓL / E-SZÁMLA 

 

A 23/2014. (VI.30.) NGM-rendelet értelmében minden adóalany köteles bejelenteni az adóhatósághoz 

(NAV) az általa használt számlázóprogramot. Az online számlázó program használatát tehát a NAV 

részére be kell jelenteni (ÁNYK nyomtatvány – Ügyfélkapu vagy postai beküldés). A bejelentés 

elmulasztása esetén bírság kerül kiszabásra. 

 

A számlázó programnak az adóhatóság részére elektronikus úton történő adatszolgáltatásra 

alkalmasnak kell lennie. Mind a már létező és megvásárolt program, mind pedig a saját fejlesztésű 

program esetén bejelentési kötelezettség áll fenn, mely bejelentési kötelezettség a program cseréje 

esetén is fennáll – az előző program használaton kívül helyezésének bejelentésével egyidejűleg történő 

bejelentés. 

 

A 23/2014. (VI.30.) NGM-rendelet 13.§- a, amely a számlázó programok bejelentéséről szól. 

Az (1) bekezdés a rendszer használatára/váltására vonatkozóan rögzíti a bejelentési kötelezettséget. 

„13. § (1) Az online számlázó rendszert használó adóalany - a 11. § (1) bekezdésétől eltérően - 

köteles 

a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét; 

b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát; 

c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját 

az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az 

adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.” 

• Bejelentés határideje: a használatbavételt követő 30 (harminc) napon belül. 

• Bejelentés tartalma: 

o az online számlázó rendszer neve és elérhetősége; 

o az online számlázási szolgáltatást nyújtó neve, adószáma; 

o az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja. 

 

A 23/2014. (VI.30.) NGM-rendelet ezen szakasza értelmében a számlázó program használatának, 

alkalmazásának megszüntetését egyaránt be kell jelenteni a NAV részére. 

A (2) bekezdés a rendszer használatának megszüntetésére vonatkozóan rögzíti a bejelentési 

kötelezettséget. 

„13. § (2) Az online számlázó rendszert használó adóalany - a 11. § (2) bekezdésétől eltérően - 

köteles 

a) az (1) bekezdés szerinti adatokat; 

b) az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját 

az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül az 

adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.” 

 

A számlázóprogram használójának részletes működési dokumentációval kell rendelkeznie (ez váltotta 

fel a megfelelőségi nyilatkozatot). 

 

Elektronikus (E-számla): 

Elektronikus számla feltételei: 

• minősített elektronikus (digitális) aláírást tartalmazó, elektronikusan előállított számla; 



• EDI rendszerben kiállított számla. 

Jelen esetben (a tájékoztató alapján nem EDI rendszerben kiállított számláról van szó) 

 

Befogadás 

2012. január 1- napjától hatályba lépett jogszabályi rendelkezés alapján a számlabefogadó 

beleegyezése szükséges, azaz az e-számlát a vevőnek be kell fogadnia. 

A befogadás történhet: 

• írásban 

• szóban 

• ráutaló magatartással (pl.: letöltéssel) 

 

Előzetes írásbeli megállapodásra nincs szükség a felek között. Azonban a vevőnek nem kötelessége 

befogadni az e-számlát. A vevő elutasítása esetén papír alapú számlát kell kiállítani. 

 

A befogadás írásba foglalása: 

• legegyszerűbb már a felek között létrejövő szerződésbe belefoglalni, hogy vevő elfogadj-e a 

vagy sem az E-számlát; 

• az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) között történő rendelkezése. 

 

A törvény egyébként szankciót nem tartalmaz arra vonatkozóan. hogy a vevő előzetes beleegyezése 

nem áll rendelkezésre, hiszen ráutaló magatartással is elfogadható az E-száma (NAV állásfoglalás) 

Tehát kiállítható az E-számlát, és amennyiben a vevő kifogásolja ezt, helyette papír-alapú számlát kell 

adni. Ha nem emel kifogást, azt átveszi, akkor a vevő ráutaló magatartással elfogadta az E-számlát. 

 

NAV állásfoglalás: "Az elektronikus számlával kapcsolatban ugyancsak érdekes lehet az is, hogy annak 

ellenére, hogy egy gazdasági szereplő nem kíván elektronikus számlát kiadni, mégis fontos lesz 

számára, mert az idei évtől már gyakrabban fordul elő, hogy akkor is elektronikus számla befogadójává 

válik valaki, ha csak ráutaló magatartással egyezett ebbe bele. Ilyen lehet, amikor például a partnercég 

általános szerződési feltételeinek vagy üzleti szabályzatának részeként ezt a sok apró betű között 

elfogadja. Akár már a megrendelés ténye is ráutaló magatartás lehet, hiszen annak előfeltétele lehet 

az üzleti szabályzat ismerete." 

 

A számla adattartamáról az Áfa tv. 169. §-a rendelkezik. 

 

EU-n belüli elfogadás/befogadás 

Az elektronikus számlákkal szemben támasztott technikai követelmények törvénybe foglalását nemzeti 

hatáskörbe utalták ugyan, de rendelkeztek a más EU-s tagállamból befogadott elektronikus számlákról 

is. Ennek értelmében másik EU-s tagállamból akkor fogadható be elektronikus számla, ha az megfelel 

a kibocsátó ország helyi szabályainak. Amennyiben a szolgáltató (számla kibocsátója) által kibocsátott 

elektronikus számlák megfelelnek a magyar jogszabályoknak, úgy azokat az EU más tagállamban 

székhellyel rendelkező vevők befogadhatják (illetve kötelesek befogadni). 

 

Vonatkozó jogszabályok 

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 



• 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  

• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CXII. törvény 

• A digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018 (VI.29.) ITM rendelet, 

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

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


