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Számla fogalma

▪ Minden olyan okirat, mely megfelel az Áfa 
törvény X. fejezetében meghatározott 
feltételeknek

▪ Számlának kell tekinteni bármely 
dokumentumot vagy üzenetet, amely 
kifejezetten és egyértelműen az eredeti 
számlára hivatkozik, vagy módosítja azt

▪ Gazdasági esemény leírása, annak 
alapdokumentuma



Számlakibocsátási kötelezettség

▪ Áfa hatálya alá tartozó értékesítés

▪ Nincs a jogszabályi kivételek között az ügylet

▪ Adóalanynak történő értékesítésről

▪ Nem adóalany számára

▪ Ha számlát kér

▪ 900 ezer forintot meghaladja az ellenérték



Ha nem számla…

▪ Nyugta

▪ Papír

▪ Elektronikus

▪ Nyugtaadás alóli mentesség (sajtótermék, 
szerencsejáték, kezelőszemélyzet nélküli 
automata)

▪ Felvásárlási okirat

▪ Számviteli bizonylat



Mi a profrorma számla?

▪ Áfa törvény nem ismeri, nem számla

▪ Nem előleg, amennyiben történik fizetés, 
számlakiállítási kötelezettség keletkezik

▪ Díjbekérő bizonylat -> számviteli bizonylat

▪ Amennyiben számlázó programmal állítják elő, 
teljesítenie szükséges a számlára vonatkozó 
technikai követelményeket

▪ Nem szükségszerűen lesz belőle számla

▪ A számlában nem szükséges hivatkozni erre a 
számlára



SZÁMLA, EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA



Számla kötelező adattartalma

• Minden esetben kötelező elemek

• Ügylettől függően kötelező elemek

• Áfa törvény 169. §

• Más jogszabályok által előírt kötelező adat



Számla kötelező adattartalma (1)

• Számla kibocsátásának kelte

• Számla sorszáma

• Értékesítő neve, címe, adószáma (csoportos áfa 
alanyiságnál esetén mindkettő!)

• Vevő neve, címe

• Vevő adószáma (csoportos áfa alanyiságnál a 
csoportazonosító)

– Fordított adózásnál

– Adómentes közösségi értékesítés

– Az adó összege > 100 ezer forint

– 2020. július 1-től minden belföldi adóalany



Számla kötelező adattartalma (2)

• Értékesített termék, szolgáltatás megnevezése

• Értékesített termék, szolgáltatás mennyisége 
(ha természetes mértékegységben kifejezhető)

• Teljesítés időpontja, ha eltér a számla 
kibocsátás időpontjától

• Adó alapja

• Értékesített termék vagy nyújtott szolgáltatás 
adó nélküli egységára

• Alkalmazott árengedmény (ha az egységár nem 
tartalmazza)



Számla kötelező adattartalma (3)

• Alkalmazott adó mértéke

• Áthárított adó összege (forintban!)

• Pénzügyi képviselő alkalmazása esetén neve, címe, 
adószáma

• Speciális előírások alapján:

– „Pénzforgalmi elszámolás”

– „Önszámlázás”

– „Fordított adózás”

– „Különbözet szerinti szabályozás” – utazási irodák, használt 
cikkek, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek

– „Kisadózó”



Alkalmazandó árfolyam
• Belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet 

devizában eladási árként jegyez

• A Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzé tesz, feltéve, hogy a 
forintra történő átszámításra kötelezett így dönt, és erről a 
döntéséről az állami adóhatóságnak előzetes bejelentést tesz

• Abban az esetben, ha az adott külföldi pénznemnek nincs 
pénzintézeti jegyzése, a forintra történő átszámításhoz a 
külföldi pénznem valamely egységének euróban kifejezett 
értékét kell alapul venni, amelyet az MNB vagy az Európai 
Központi Bank a jogszabályban meghatározott időpontot 
megelőző naptári negyedévre vonatkozóan tesz közzé.



• futott kilométerek száma
• Hengerűrtartalom
• teljesítmény

• hajózott órák száma

• repült órák száma
• teljes felszállási tömeg

Új közlekedési eszköz értékesítése

Kötelező feltüntetni a számlán:

• Közlekedési eszköz első forgalomba 
helyezésének dátuma



Számla nem kötelező adattartalma
• VTSZ, SZJ

• Aláírás, bélyegző nem szükséges kellék

• Teljesítés dátuma (csak ha eltér a kibocsátás dátumától)

• Fizetési határidő (kivétel!)

• Árfolyam

• Nincs példánysorszámozási kötelezettség

• Nincs előlegszámla

és a pénztárgépbe nem szükséges rögzíteni a számla 
összegét…



Egyszerűsített adattartalmú számla

• Előlegről történő számlakibocsátás (ha forint)

• Ellenérték a teljesítésig készpénzzel, készpénz 
helyettesítő eszközzel vagy fizetési eszközzel 
megtörténik

• A számla végösszege a 25 ezer forintot nem haladja 
meg (kivételek: adómentes közösségi értékesítés, 
távértékesítés)



Egyszerűsített adattartalmú számla

• Adó alapja, nettó összeg, adó összege nincs a 
számlán, csak bruttó

• Adó mérték helyett a bruttó értékben benne foglalt 
adót kell feltüntetni:

– 27% -> 21,26%

– 18% -> 15,25%

– 5% -> 4,76%

• Értékesített termék vagy szolgáltatás megnevezése

• Teljesítés napja (ha eltér a kibocsátás napjától)

• Speciális adózási mód jelzése



Meghatalmazotti számlázás

▪ Előzetesen és írásban szükséges megállapodni 
(sorszámtartomány!)

▪ Szólhat egy ügyletre, vagy lehet általános érvényű is

▪ A meghatalmazott az eladó nevében állítja ki a 
számlát

▪ Ha a vevő a meghatalmazott -> „Önszámlázás”

▪ Egy ügyletnél egy meghatalmazott lehet

▪ A kibocsátást követően a meghatalmazott 
haladéktalanul eljuttatja a számlát az eladónak



Gyűjtőszámla

• Alkalmazásának feltételei:

– Ugyan azon vevő

– Egy napon kiállított több számla (nem kell megállapodás)

– Egy naptári hónapban, vagy adómegállapítási időszakban 
kibocsátott számla (megállapodás szükséges)

• Kibocsátásának határideje:

– Hónap utolsó napja + 15 nap

– Bevallási időszak utolsó napja + 15 nap

• Összes ügyletet tételesen szerepeltetni kell a számlán 
önálló teljesítési időpontokkal (gyűjtőszámlának nincs 
teljesítési időpontja)



SZÁMLÁVAL EGY TEKINTET ALÁ ESŐ 
OKIRAT



Számlával egy tekintet alá eső okirat

Módosító számla, 

helyesbítő számla, 

javító számla, 

érvénytelenítő 

számla, stornó 

számla…

Hibás

Hiányos

Nem valós

Utólag 
bekövetkezett

Meghiúsulás



Számlával egy tekintet alá eső okirat
• Az eredeti számla és a módosító számla (számlák) együttesen 

képezik a gazdasági esemény bizonylatát

• Nem módosítható hiba: két hasonló nevű vevő

• Minimális adattartalom:
– Okirat kibocsátásának kelte

– Okirat sorszáma

– Hivatkozás arra a számlára, melynek adatait módosítja

– Módosítással érintett számla adat megnevezése, a módosítás 
természete, illetve számszerű hatása

• Megengedett a csoportos módosítás is



Számlával egy tekintet alá eső okirat

Számla „Stornó” számla „Új” számla

Számlával egy tekintet alá eső 
okirat



egy számlával lehet korrigálni 
több elrontott adatot

amennyiben összeget érint a 
változtatás, nehézkes a kiállítása

Csoportos helyesbítő számla

▪ Egy módosító számla több alapszámlára hivatkozik

▪ Fel kell sorolni az összes érintett számlasorszám hivatkozást

▪ Egyértelműnek kell lennie, hogy az érintett 
számlákban mi mire változott



Számla módosítása hatása

▪ Nincs adóelszámolást érintő változás: nincs 
önellenőrzés

▪ Van adóelszámolást érintő változás:

▪ Kötelezettség növekedés -> önellenőrzés

▪ Kötelezettség csökkenés -> időszaki adóbevallásban kell 
alkalmazni a korrekciót



Időszaki elszámolási ügyletek korrekciója

Ellenérték 
nő

A növekmény új teljesítési 
időpont

Számlát kell kiállítani (nem 
módosítás történik!)

Ellenérték 
csökken

Módosító számlát kell kiállítani

Adott időszaki adóbevallásban 
kell bevallani a korrekciót



Fordított adózású ügyletek korrekciója

▪ Egyenes helyett fordított adózású számla 
került kiállításra

▪ Módosító számlát kell kiállítani

▪ Önellenőrzést kell benyújtani

▪ Fordított helyett egyenes adózású számla 
került kiállításra

▪ Módosító számlát kell kiállítani

▪ Önellenőrzést kell benyújtani



Árengedmény számlázása

• Teljesítésig adott árengedmény: adott 
számlában

• Utólag adott árengedmény: az eredetileg 
kiállított számlát/számlákat szükséges 
korrigálni

– Kivéve: ha nem akarja az adó alapját csökkenteni

• 100%-os árengedmény = ingyenes átadás

– Adófizetési kötelezettség keletkezik

– Kivéve: áruminta, kis értékű ajándék



Online 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



Standardizáció

• Amennyiben mindenkire 
egységesek az előírások, 
hogyan lehetnek nagyon 
heterogén adatok?

• Hogyan lehet nagy 
tömegű heterogén adatot 
real time elemezni?

• Miből adódnak a 
heterogén adatok?



Számla adatszolgáltatás kihívásai

Számla Adatexport Adatszolgáltatás



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



Adatszolgáltatás technikája

Számlaadatok 
rögzítése

Számla 
jóváhagyás

Számla 
adatszolgáltatás

Számla 
kibocsátása

• Automatikus
• Azonnali



Számlázó program



Magyar 
társaságoknak 

ingyenes

Általános 
számlázás

Tökéletes 
adatszolgáltatás

Jogszabály 
követése

E-számla 
támogatása

Ingyenes 
archiválás

NAV Online Számlázó



Mit kezdjünk a válaszüzenettel?

1. Elfogadó nyugta

– Időnként ellenőrizni, hogy az adatszolgáltatás és a 
számla megegyezik

2. Warning

– Számla hiba / adatszolgáltatás hiba

– Számla módosítás / adatszolgáltatás javítás

– Fejlesztő bevonása!

3. Error

– Adatszolgáltatás javítás

– Fejlesztő bevonása!



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



2.0 adatstruktúra változásai I.

• Jelentős része technikai változás (5.2 fejezet):

– Új adatstruktúra

– Operációk szintjén változások

– Adatszolgáltatás státuszának lekérdezése

– Kiemelésre került a kiállítás dátuma (nem lehet 
módosítani)

– Irányítószám 3 hosszú is lehet, elfogadott a szóköz 
és kötőjel is

– Tétel megnevezése 512 karakter hosszú lett

– Teljesítés dátuma technikai kötelező



2.0 adatstruktúra változásai II.

• Opcionális adatok bővülése (pl. kis adózó jelző, 
időszakos elszámolás, termék/szolgáltatás 
jelző)

• Módosító számla adatszolgáltatása jelentősen 
átalakult

• Vevői oldalon interfészes lekérdezési lehetőség

• Metrikai szolgáltatások bevezetése

• Adószám interfészes lekérdezésének bővülése 
(rövid név, áfa csoport tagság)



Új szolgáltatások

• Figyelmeztet a felület, ha nem képes az 
adatszolgáltatásra

• Adózó lekérdező:

– Telephely adatok

– Áfa kód, megyekód

– Utolsó módosítás időpontja

• API:

– Tranzakció adatok listázása

– Számlaláncban szereplő számlasorok



Szolgáltatások

NTCA

Adózó

(értékesítő)

Adózó

(vevő)

• 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



Számlázási folyamat

Számlaadatok 
gépelése

Számla kiállítása

Adatszolgáltatás
Számla 

kibocsátása

Számla 
befogadása

Számlaadatok 
letöltése

Számla 
könyvelése

Számla 
megőrzése

Számla 
ellenőrzés 

számára átadása



Számlázási folyamat

Számlaadatok 
gépelése

Számla kiállítása

Adatszolgáltatás
Számla 

kibocsátása

Számla 
befogadása

Számlaadatok 
letöltése

Számla 
könyvelése

Számla 
megőrzése

Számla 
ellenőrzés 

számára átadása



Nyitott kérdések

• Mi szükséges az automatizált feldolgozáshoz?

– Szállítólevél szám

– Megrendelés szám

– Cikkszám

– GitHub Wiki

• Online pénztárgép adatainak lekérdezése API-n 
keresztül



Adószám lekérdezés

• Értékesítői oldal:

– Folyamatba épített vevő ellenőrzés

– Törzsadat ellenőrzés

• Vevői oldal:

– Szállító adatainak ellenőrzése

– Fiktív beszállítók kiszűrése



Új kommunikációs eszközök

Fejlesztői napló

GitHub



VÁLTOZÁSOK A JOGSZABÁLYBAN



Jogszabályi változások

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

• Teljes körű adatszolgáltatási kötelezettség 
2021. január 1-től

• Számla kötelező adattartalmának változása

– Adószám kötelező feltüntetése (mentes 
ügyleteknél is, kivétel áfa regisztrált)

• Számla kiállítására nyitva álló határidő 15 -> 8 
nap



Jogszabályi változások

• Számlaadási kötelezettség kiterjesztése:

– Egészségügyi szolgáltatások (kivéve közszolgáltató)

– Adómentes oktatások közül az egyéb oktatás

– Fogorvos, fogtechnikus

– Adómentes ingatlan értékesítés

• Végszámla esetén az előleg 
figyelembevételével adódó különbségről kell 
adatot szolgáltatni

• Kézi számla adatszolgáltatási határideje: 4 
naptári nap



Gyakori kérdések I.

• 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?



Gyakori kérdések II.

• 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?



Gyakori kérdések III.

• Csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vevő 
adószáma kitöltött?

• Amennyiben csak július 1-től lesz 
adatszolgáltatási kötelezettségem, van-e 
lehetőségem az adatszolgáltatási rendszer 
kipróbálására?

• Tárgyi mentes tevékenység esetén is 
adatszolgáltatásra leszek kötelezett?



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



Kézi számlatömb jövője



Online Számla rendszer lehetőségei

• Számla feldolgozás automatizálása

• Elektronikus számlázásra való felhasználás

• Partner adatok rendszeres ellenőrzése

• Adatszolgáltatás minőségének elemzése

• Számla kiállítása (akár mobil eszközön 
keresztül is!)



Áfa bevallás kiajánlás

Más 
adat

Online 
Számla

OPG



Köszönöm a figyelmet!
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