Online
Számlaadat-szolgáltatás

Az Online Számla rendszere
Cél:
1. A gazdaság további fehérítése (OPG, EKAER), a számla útjának
figyelemmel kísérése, nagy mennyiségű számlaforgalom válik láthatóvá és
követhetővé a NAV számára.
2. Nagytömegű digitális adatok alapján szolgáltatásbővítés az adózók felé.

Adóhatósági oldalon:

Adózói oldalon:

• a kiállított számlákról valós
idejű adatok érkeznek a NAVhoz
• a nagy mennyiségű
számlaadat gyorsan elérhető
hatékony kockázatelemzés és
ellenőrzés céljára, ami segíti
az adócsalások felderítését

• az új rendszer kiváltja a
számlakibocsátók összesített
adatszolgáltatását
• az adatszolgáltatás automatizálásával az
adminisztratív terhek csökkennek a
számlázó programot használóknál
• a kiállított számlákat lekérdezhetik a
számlabefogadók és a számlakibocsátók
is

Adóhatósági szolgáltatásbővítés (online számlázó program)!

Vonatkozó jogszabályok

Áfa tv. 10. sz. melléklet
Eva tv. 16. § (9) bekezdése
23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
(Számla rendelet), melyet a 2/2018.
(VI. 1.) PM rendelet módosított

Kire és mely számlára vonatkozik?
 Belföldön nyilvántartásba vett adóalany, valamint az eva alany által egy
másik, belföldön regisztrált adóalany részére kibocsátott 100 000 forint
összeget elérő vagy meghaladó áfa tartalmú számlákról kell adatot
szolgáltatni
 A módosító és érvénytelenítő számlákról is adatot kell szolgáltatni, ha
az eredeti számla áfa tartalma elérte az összeghatárt
 A módosító számlákról adatot kell szolgáltatni akkor is, ha a módosítás
eredményeként éri el az áfa az összeghatárt
 Az Áfa tv. 169. § szerinti adat szolgáltatása kötelező, más adat lehetőség
 A 100 ezer forint alatti áfa tartalmú, de belföldi adóalany részére
kiállított számlákról az adatszolgáltatás lehetőség
 Az adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a számlázó programmal
előállított számlákra, valamint a nyomdai úton előállított nyomtatvány
felhasználásával előállított számlákra. (Az online pénztárgép által
kibocsátott számlákra nem)

Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos
változások
 2018. január 1. és 2018. július 1. között nincs
változás
 A kibocsátott számlákról 2018. július 1-jétől az
összesítő jelentés korábbi módja megszűnik
 A befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló
számlák adatairól továbbra is szükséges az
adatszolgáltatás (1865-ös bevallás M lapja, de az új
100 000 forintos értékhatárt alkalmazza

Számla adatszolgáltatás

ÁFA bevallás

Online Számla

Számla kibocsátó
áfa kód: 2,3,5

Számla befogadó
áfa kód: (1),2,5

Számla

Elektronikus adatszolgáltatás a számlák
adatairól – Átmeneti szabályok
 2018. június 30-át követően kiállított vagy kibocsátott
számlákra kötelező az új szabály
 Ha a 2018. július 1. utáni és azt megelőző szabály
alapján is adatot kellene szolgáltatni, az adóalany
választhatja a 2018. július 1. utáni adatszolgáltatás.
 A 2018. július 1-je előtt kibocsátott, június 30-át
követően kötelezettséget tartalmazó számlára a június
30-án hatályos szabályt kell alkalmazni

Számlázó programmal szembeni követelmény
 Valós idejű adatszolgáltatás, azaz a számla kiállítását
(lezárását) követően azonnal, emberi beavatkozás nélküli,
közvetlen gép-gép kapcsolat útján automatikusan valósul meg
 Adatexport funkció marad – ellenőrzéshez, elektronikus
formában és módon
 Külföldön előállított számlákra is vonatkozik

 Internet kapcsolat szükséges
 Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges XSD séma az
adóhivatal honlapján vagy az alábbi linken található
https://onlineszamla-test.nav.gov.hu

Regisztráció 1.
I. adózó képviseletében eljáró
természetes személy azonosítása
1. ügyfélkapun keresztüli azonosítás
2. személyes adatok megadása –
adóazonosító jel elegendő 2018. június 18tól!

II. az adózó azonosítása
1. adószám ellenőrzés
2. az eljáró természetes személy
képviseleti jogának ellenőrzése

Regisztráció 2.
III. felhasználók kijelölése
- elsődleges
- másodlagos
- technikai = ügyféli program – NAV közötti kapcsolat
megteremtése
jelszó és kulcsok igénylése az adatszolgáltatás
automatikus küldéséhez

FONTOS!
- a tesztrendszerben korábban regisztráltaknak az éles rendszerben
ismételten regisztrálniuk kell
- adatkezelési hozzájárulás az éles rendszerben nem szükséges (törvényi
felhatalmazás)

Számla adatszolgáltatás – automatikus, gépi
bejelentés
Ügyfél által használt
számlázó rendszer
Egyszeri adatszolgáltatási kulcs kérése
Egyszeri adatszolgáltatási kulcs kiadása
Adatszolgáltatás beküldése a kapott kulccsal
Adatszolgáltatás feldolgozottságának lekérdezése
Adatszolgáltatás feldolgozási válasz megküldése (Rendben, Figyelmeztetés, Hiba)
Figyelmeztetés: nem feltétlenül kötelező az újraküldés
Hiba: kötelező az újraküldés a helyes adatokkal

Mi a teendő hibás adatszolgáltatás esetén?
Adatszolgáltatás teljesítettsége:
Szabályszerűen történt a benyújtás és
a sikeres és feldolgozást a NAV rendszere visszaigazolta!
Hibás adatszolgáltatás két esete:
1. NAV visszaigazolása: az adatszolgáltatás nem dolgozható fel (ERROR)
Teendő: a hiba elhárítását követően az adatszolgáltatás
megismétlése
2. NAV visszaigazolása: sikeres feldolgozás
DE
az adóalany észleli a hibás adatszolgáltatást
Teendő: a hiba elhárítását követően az adatszolgáltatás
megismétlése az adóalany jóváhagyásával!
Manuális rögzítés hibás adatszolgáltatás esetén:
 adóalany döntése szerint azonnal
 kötelezően, ha a hiba elhárítása 3 munkanapon belül nem történt meg

Mit kezdjünk a válaszüzenettel?
1. Elfogadó nyugta
– Adatszolgáltatás teljesül
– Időnként ellenőrizni, hogy az adatszolgáltatás és
a számla megegyezik
2. Warning
– Adatszolgáltatás teljesül
– Hiba pontos helye és a probléma
– Számla hiba (áfakód, megyekód, ir.szám + település) /
adatszolgáltatás hiba
– Számla módosítás / adatszolgáltatás javítás
– Fejlesztő bevonása!

Mit kezdjünk a válaszüzenettel?
3. Error
– Adatszolgáltatás blokkolva – XML struktúra,
kiállító adószám ≠ tech, felhasz., nincs a
számlán tételsor, hibás sorszámhivatkozás,
nem egyedi sorszám
szoftver nem működik helyesen
– Adatszolgáltatás javítás
– Fejlesztő bevonása!!!

init.onlineszamla_teszt_support@nav.gov.hu

Üzemszünet
Üzemszünet, üzemzavar, karbantartás fogadó (NAV) oldalon
 közlemény a kezdő és a megszűnési időpontról
 tervezett karbantartásról tájékoztató

 adatszolgáltatás teljesítése
• üzemzavar
• karbantartás
• internet szolgáltatás elégtelensége

Üzemszünet
Üzemzavar, internet szolgáltatás elérhetetlensége az adatszolgáltatásra
kötelezett adóalany oldalán
 üzemzavar
 internet szolgáltatás elégtelensége

 Teendők 48 órát meghaladó üzemzavar esetén
 48 óra leteltekor bejelentés a NAV rendszerébe
ezt követő 24 órán belül MANUÁLIS RÖGZÍTÉS
amennyiben az üzemzavar/internet szolgáltatás
elégtelensége nem hárul el
ismételt bejelentéssel az időkeret 24 órával
többször hosszabbítható az üzemzavar
megszűnéséig

Nyomdai úton előállított számlák adatairól
adatszolgáltatás
Értékhatártól függ a gyakoriság

Az adóalany
 ha az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a
100 000 forintot, de az 500 000 forintot nem éri el, a
számla kibocsátását követő 5 naptári napon belül,
 Ha az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, a
számla kibocsátását követő naptári napon köteles
adatot szolgáltatni
Az adatszolgáltatást az adóhatóság által erre a célra
biztosított elektronikus felületén kell teljesíteni

Számla adatszolgáltatás – manuális bejelentés

weboldalon, mobileszközről is elérhető rögzítő
felület készül, melyen lehetőség lesz:
• a kézi számlák adatainak kézi rögzítésére
• figyelmeztetési üzenettel visszatérő
adatszolgáltatások javítására
• üzemzavar alatt kiállított számlák adatainak
rögzítésére, meghatározott feltételek esetén

Fontos információk
NAV honlap > Kiemelt témák > Online számla
https://onlineszamla.nav.gov.hu/
 Az Online Számla rendszer bejelentkező felülete,

illetve a regisztráció is ezen az oldalon lehetséges
 információk az Online Számla rendszerről (technikai
információk, tájékoztatások, a rendszer bemutatása)
 a kapcsolódó hatályos jogszabályok szövege
 Kérdések és válaszok

Az oldalon található valamennyi
információ angol és német
nyelven is elérhető!

Adatszolgáltatásra kötelezett számlák szűrése
 Nem számla dokumentumok kiszűrése (technikai
bizonylat, elszámoló bizonylat, kézi számla
rögzítés…)
 Belföldi adóalany vevő azonosítása (magánszemély
vevő kizárása)
 100 ezer forintos értékhatár
 Módosító számlák kezelése
• Más rendszerben van az előzmény
• Többszörös módosítás kezelése

Önszámlázás
1. Számla kiállításra kötelezett elvégzi a
regisztrációt
2. Képez egy technikai felhasználót (jogosultság!)
3. Technikai felhasználó adatait átadja a vevőnek
4. A vevő hozzárendeli a technikai felhasználó
adatait a megfelelő sorszámtartományhoz
5. Számla kiállítás > adatszolgáltatás
6. Eladónak van lehetősége kontrollálni!

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

