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Jogszabályok

Áfa tv.
Számla
rendelet

• 2007. évi CXXVII. törvény
10. számú melléklet
• 23/2014. (VI. 30.) NGM
rendelet

Pénztárgép • 48/2013 (XI. 15.) NGM
rendelet
rendelet

Bizonylatolás: számla vs nyugta
Főszabály: belföldön, ellenérték fejében teljesített
termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számla
Számla helyett nyugta adható:
• a vevő / szolgáltatás igénybevevő az ellenértéket legkésőbb a teljesítésig
készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, pénzhelyettesítő
eszközzel vagy többcélú utalvánnyal maradéktalanul megtéríti, és
• a termék értékesítése / szolgáltatás nyújtása nem egy másik adóalany
vagy nem adóalany jogi személy részére történik, és
• az ellenérték adót is tartalmazó összege nem éri el a 900 000 forintnak
megfelelő pénzösszeget, és
• a vevő / szolgáltatás igénybevevője számla kibocsátását nem kéri.
A Pénztárgéprendelet 1. számú melléklete szerinti tevékenységek esetén
nyugta csak pénztárgéppel állítható ki!

Bizonylatolás: számla vs nyugta
Bizonylatadás időpontja:
• Ha az ellenértéket készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési
eszközzel térítik meg, a teljesítést követően haladéktalanul.
• Egyéb esetben 15 napon (2020. július 1-től 8 napon) belül.

Számla és nyugta egyidejűleg:
• Egy ügyletről csak egyféle bizonylat (számla vagy nyugta).
• Dupla adatszolgáltatást eredményezhet!

Nyugta helyett adott számla:
• Pénztárgépes nyugtaadás helyett választható, hogy az adóalany
minden értékesítéséről/szolgáltatásáról számlát állítson ki.
• Adatszolgáltatás: PTGSZLAH

Adatszolgáltatás július 1-től
Mely számlákra vonatkozik az adatszolgáltatás?
• Belföldön nyilvántartásba vett adóalany által
• egy másik, belföldön regisztrált adóalany részére,
• belföldön teljesített ügyletről kibocsátott számlákra,
• amelyekben az áthárított adó összege a 100 000 forintot
eléri vagy meghaladja. Változás: július 1-től!

Mikortól kell alkalmazni az új szabályokat?
• 2020. június 30-a után kibocsátott számlákra
alkalmazandó az új szabály.
Az adatszolgáltatási kötelezettség az olyan számlára is kiterjed, ami
nem tartalmaz áfát!

Adatszolgáltatás július 1-től
Mely bizonylatokról kell adatot szolgáltatni?
• A termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított, Áfa tv. szerinti
számláról (egyszerűsített számla, gyűjtő számla is),
• Előlegről kiállított számla – Változás: A végszámlánál az előleg
figyelembevételével adódó különbözetről kell adatot szolgáltatni!
• Módosító számla (számlával egy tekintet alá eső okirat).

Nem kell adatot szolgáltatni:
• a közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes ügylet bizonylatáról
(ha számviteli bizonylat kiállításával mentesül a számlaadási kötelezettség alól.
• Kivétel: Áfa tv. 85. § (2) bekezdésében meghatározott adómentes egyéb oktatás,
nem közszolgáltatóként végzett, az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés c) pontja alapján
adómentes egészségügyi szolgáltatás, a fogorvos, fogtechnikus által végzett, az
Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja alapján adómentes ügylet, az együttműködő
közösség Áfa tv. 85. § (1) bekezdés p) pontja szerinti, adómentes szolgáltatása, az
Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j)-k) pontjai alapján adómentes ingatlan értékesítés

Adatszolgáltatás módja
Számlaadásra
alkalmas online
pénztárgép

• Az online pénztárgép útján.

Számlázó
programmal
kiállított számla

• Valós idejű, automatikus adatszolgáltatás.
• NAV Online Számlázó – mobil applikáció!

Kézi számla

• Manuális rögzítés.
• 500 000 Ft alatti áthárított áfa esetén a számla
kibocsátását követő 4 naptári napon belül; 500 000
Ft-ot elérő áthárított adó esetén számla
kibocsátását követő naptári napon.

Adatszolgáltatás módja
Bizonylat

Jelenleg

2020. júliustól

2021. januártól

Pénztárgép

Pénztárgép

Pénztárgép

Kézi nyugta

Nincs (kivéve: PTG
meghibásodása)

Nincs (kivéve: PTG
meghibásodása)

Nincs (kivéve: PTG
meghibásodása)

Kézi számla –
adóalanynak

Min. 100e Ft áfa:
kézi rögzítés a
weboldalon

Kézi rögzítés a
weboldalon

Kézi rögzítés a
weboldalon

Kézi számla –
magánszemélynek

Nincs

Nincs

Kézi rögzítés a
weboldalon

Számlázó
programmal
kiállított számla –
adóalanynak

Min. 100e Ft áfa:
számlázó
programmal

Számlázó
programmal

Számlázó
programmal

Számlázó
programmal
kiállított számla –
magánszemélynek

Nincs

Nincs

Számlázó
programmal

Pénztárgépes nyugta

Adatszolgáltatás módja

A beküldött számlaadat-szolgáltatások lekérdezése: Számlák menüpont /
Adatszolgáltatások
Rögzített számlák adattartalma: Számlák menüpont / Kimenő számlák

Hibás adatszolgáltatás
A számlázó programmal történő adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek,
ha a sikeres feldolgozást az állami adó- és vámhatóság rendszere
visszaigazolta.

Feldolgozás lehetséges eredményei:
• DONE: Teljesült az adatszolgáltatás.
• WARN: Teljesült az adatszolgáltatás, de a „rutinellenőrzés” valamilyen
hiányosságot, számszaki, logikai hibát talált.
• ERROR: az adatszolgáltatás nem dolgozható fel, az adatszolgáltatás nem
teljesült.

Hibák javítása:
• Ha a számla hibátlan, de az adatszolgáltatás hibás → program javítása és
újraküldés (technikai érvénytelenítés).
• Ha a számla hibás → módosító okirat és annak beküldése (eredeti
adatszolgáltatás marad).

Számlabefogadók
A befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák
adatairól továbbra is szükséges az adatszolgáltatás.
A tételes
adatszolgáltatás
változatlanul az
áfabevallásban (M
lap) és az
adólevonási jog
érvényesítéséhez
kapcsolódóan
teljesítendő.

A 100 000 forintos
értékhatár
megszűnik. Minden
olyan számláról
adatot kell
szolgáltatni, amely
alapján az adózó
levonási jogot
gyakorol.

A szolgáltatandó
adatok köre nem
változik.

Online Számla rendszer
lehetőségei
A gazdaság további
fehérítése, a számla
útjának figyelemmel
kísérése,

Áfabevallástervezetet
elkészítése

Gyorsan elérhető
hatékony
kockázatelemzés és
ellenőrzés

Egységes számlázási
gyakorlat

A
kiállított/befogadott
számlák lekérdezési
lehetősége

Adóhatósági
szolgáltatások:
Online Számlázó,
mobil applikáció

Köszönöm a figyelmet!
További információk
Interneten:
• https://nav.gov.hu
• https://onlineszamla.nav.gov.hu

E-mailben:
• https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes

Telefonon:
• NAV Infóvonal: 1819
13

