
 

A 2020. május 21-i előadás kapcsán felmerült kérdésekkel 
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 

  

Számlázó programmal történő adatszolgáltatás ERROR hiba esetén várható-e a jövőben a 
hiba okának részletes kifejtése, értékelése? 

A hibaüzenetek formáját, azok visszajelzésének módját az Online Számla Rendszer Interfész 
Specifikáció tartalmazza. A dokumentum 3.2 fejezete írja le részletesen a technikai 
hibakódokat, illetve azok kezelési módját, míg az I. számú melléklet az Online Számla Rendszer 
által küldött figyelmeztető üzeneteket. A leírásban a figyelmeztetés kódja mellett szöveges 
formában is kifejtésre kerül a hiba oka. Az egyes számlázó programok fejlesztőin múlik az, hogy 
a NAV szervere által „visszaadott” hibaüzeneteket milyen formában, és milyen 
részletezettséggel jeleníti meg a felhasználók számára. A specifikáció az alábbi oldalon érhető 
el: 
https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok 

  
2012. évi CXLVII. Tv. 14. § (3)b) szerinti 50%-os bevételi korlátozás vonatkozik-e a 2. § (8)a-
i) bekezdésekben felsorolt nyugdíjas, másutt főállásban foglalkoztatott, nappali tagozatos 
hallgató, külföldön biztosított, stb. magánszemélyek által alapított vállalkozásra? 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 
(Katv.) 14. § (2) bekezdése azt mondja ki, hogy ha egy adózó a kisadózó vállalkozásnak a 
naptári évben 1 millió forintot meghaladó bevételt juttat, akkor az adóhatósági ellenőrzés 
során az ellenkező bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy a megbízó/megrendelő és a kisadózó 
között munkaviszony jött létre. Ezt a vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha a (3) 
bekezdésben felsorolt 7 körülményből legalább kettő megvalósul. Ezen körülmények közül 
egyik a kérdésben említett 50 %-os korlátozás, vagyis hogy a kisadózó a naptári évi 
bevételének legalább 50 százalékát nem a számára a naptári évben 1 millió forintot meghaladó 
bevételt juttató személytől szerezte. Ettől elérő, a vélelmet megdöntő további egyik 
körülmény lehet az, ha a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a 
kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében a 2. § 8. pont a) vagy g) alpont szerint 
(legalább 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszony vagy más vállalkozásban nem kiegészítő 
tevékenységet folytató egyéni vállalkozói vagy társas vállalkozói jogviszony) nem minősül 
főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 
százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. 
§ 8. pont a) vagy g) alpontban említett jogviszonyok egyikében sem. Amennyiben e 
körülmények nem állnak ugyan fenn, de a Katv. 14. § (3) bekezdésének a)-g) pontjai közül 
másik kettő igen, a munkaviszony vélelmet akkor is megdőltnek kell tekinteni. 
    
A NEAK BÉVER rendszerében elszámolt gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatásokról 
kell-e adatot szolgáltatni? 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú mellékeltének 2020. 
július 1-től hatályos szövege szerint egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére 
belföldön teljesített termékértékesítéséről - ide nem értve a 89. § szerinti termékértékesítést 
-, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső 
okiratról kell adatot szolgáltatni. Ez a kötelezettség tehát kizárólag a számlának minősülő 
bizonylatok, illetve a számlát módosító, azzal egy tekintet alá eső okiratok esetében áll fenn. 
Amennyiben a felek között nem termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, hanem csak 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok


pénzügyi elszámolás történik, akkor arról nem kell számlát kiállítani, elegendő a pénzmozgást 
egyéb számviteli bizonylaton rögzíteni. A gyógyszer- vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó 
nem a NEAK-nak értékesít vagy neki nyújt szolgáltatást, így a NEAK felé nem számlát, hanem 
más számviteli bizonylatot állít ki. Erről emiatt adatszolgáltatási kötelezettség sincs. 
  
Technikailag hogyan lehet letölteni a NAV oldaláról a vállalkozás felé kiállított számlákat, 
hogy az be lehessen exportálni az M lapokba? 

Az Online Számla felületen a „Számlák” menüpont „Bejövő számlák” almenüjében lehet a 
vállalkozás felé kiállított számlákat lekérdezni. A kiválasztott bejövő számla adatainál van 
lehetőség a számla adatainak megtekintésére és exportálására, melyet a „Számla export” 
funkciógomb segítségével lehet megtenni. Az exportálni kívánt számla xlsx formátumba 
tölthető le azonnal az oldalról vagy a „Szolgáltatások” menüpont „Dokumentumok” 
almenüpontjából, a dokumentum elkészülésétől számított 24 óráig, tetszőleges számban. A 
bejövő számlák kezelésével kapcsolatban bővebb információval szolgál az Online Számla 
Felhasználói kézikönyv, amely az alábbi oldalon érhető el: 
https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok 
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