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Július 1-én indul a kötelező azonnali elektronikus számla-
adatszolgáltatás 
 

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket az idén júliustól már kötelező online adatszolgáltatás főbb 

szabályairól. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium január 17-i közleményében emlékeztetett arra, hogy kötelező lesz az 

adatszolgáltatás 2018. 07.01-től a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok 

közötti ügyletekről kiállított számlákról:  

 

- Valamennyi belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak 2018.07.01-től a 100.000 Ft-ot (kb. 320 

Eurót) elérő vagy meghaladó fizetendő áfát tartalmazó számlázó programmal kiállított számla 

adatairól a számlázó programnak valós időben elektronikus úton adatokat kell szolgáltatni az 

adóhivatalnak. Ez a kötelezettség a számla létrehozásának földrajzi helyétől függetlenül fennáll. 

Az adatszolgáltatásnak emberi beavatkozás nélkül, a számlázóprogramból automatikusan kell 

történnie. 

 

- Valamennyi belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak 2018.07.01-től a 100.000 Ft-ot (kb. 320 

Eurót) elérő vagy meghaladó fizetendő áfát tartalmazó nyomdai úton előállított nyomtatvány 

használatával kiállított számla adatairól az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül webes 

felületen történő rögzítéssel kell teljesítenie. Ha az ilyen számla 500.000 Ft-t vagy azt meghaladó 

összegű áthárított adót tartalmaz, akkor az adatszolgáltatás a számlakibocsátás utáni napon 

teljesítendő.  

 

Az új szabályok alapján minden egyes legalább 100.000 Ft fizetendő adót tartalmazó számláról valós idejű 

adatok érkeznek az adóhivatalhoz.  

 

Azért, hogy az adóhivatal a fizetendő áfára vonatkozó adatokat a visszaigényelhető áfákra vonatkoztatva 

ellenőrizni tudja: 

 

- A magyar általános forgalmi adóalanyoknak számlabefogadóként 2018.07.01-től a 100.000 Ft-

ot (kb. 320 Eurót) elérő vagy meghaladó előzetes áfát tartalmazó bejövő számla adatairól 

számlánként az esedékes áfa bevallásban adatokat kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A 
szolgáltatandó adatok köre nem változik.  

A tételes adatszolgáltatás teljesítéséhez az adóalany – a számlázó programból az adóhivatalhoz 

továbbított, illetve nyomdai úton előállított számla esetén a webes felületre feltöltött számlaadatok 

alapján – a számára kibocsátott számlák adatait az adóhivatal rendszeréből lekérdezheti. 

 

- A magyar általános forgalmi adóalanyoknak 2017.07.01-től amennyiben egy szállítótól de 

több számla alapján érik el  100.000 Ft-t (kb. 320 Eurót) elérő vagy meghaladó előzetes áfát 
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egy időszaki áfa bevallásban akkor a szállító adatairól az esedékes áfa bevallásban adatokat 

kell szolgáltatni az adóhivatalnak.  

 

A módosított és érvénytelenítet számlákról is nyilatkozni kell a fentieknek megfelelően. 

 

A fenti kötelezettségek a belföldi általános forgalmi adóregisztrációval rendelkező külföldi adóalanyokra is 

kiterjednek. 

 

Kérjük, hogy a fenti kötelezettségek teljesítéséhez mihamarabb hajtsák végre a számlázóprogramok 

fejlesztését, mivel a számlázó programmal szembeni követelmények között szerepel, hogy biztosítania kell 

a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának 

valós időben történő elektronikus továbbítását az adóhatósághoz.  

 

Az Art. 2018.07.01-jén hatályba lépő rendelkezése alapján az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése 

(illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése) miatt a magánszemélynek nem 

minősülő adózó – a mulasztással érintett – számlánként 500.000 Ft mulasztási bírsággal sújtható. 

 

A rendszer teszteléséhez a felület már kialakításra került, azt a NAV Külső Online Bejelentő és 

Adatszolgáltatási Keretrendszerében (KOBAK) lehet elvégezni, manuális feltöltéssel. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján elérhető, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, 

valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) 

NGM rendelet módosításának tervezete.  

 

Ez az anyag csak egy általános tájékoztatásként szolgál a bekövetkező változásokról. Ahhoz hogy milyen 

lépések szükségesek ahhoz, hogy a fenti változásoknak az Ön cége megfelelő módon tudjon megfelelni, 

kérjük egyedileg forduljon hozzánk.  

 

 

 

 

A jelen hírlevél a TPA szolgáltatásainak része. 

 

Üdvözlettel: 

TPA Consulting Kft. 
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Kapcsolat:   

 

Buday László u. 12. 

1024 Budapest 

 

Tel.: +36 (1) 345-4500 

Fax: +36 (1) 345-4502 

 

http://www.tpa-group.hu  

http://www.tpa-group.com 
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