Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2018. július 1-jétől változik az áfa- és eva-alanyok számlákra
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége.
A befogadott számlákról teljesítendő adatszolgáltatás
Az adóértékhatár 2018. július 1-jével 100 000 forintra csökken. Az adatszolgáltatást a
befogadott számlákról továbbra is az adóbevallásban kell teljesíteni.
A kiállított, illetve kibocsátott számlákról teljesítendő adatszolgáltatás
2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni azokról a számlákról, amelyeket belföldi
áfa-alany partner részére állítanak, illetve bocsátanak ki és 100 000 forint vagy annál
nagyobb összegű áfát tartalmaznak. A kötelezettség kiterjed az ilyen számlát módosító,
érvénytelenítő számlára is, továbbá az olyan módosító számlára, amellyel az áthárított
áfa minimum 100 000 forintra nő. Saját döntése alapján adatot szolgáltathat a 100 000
forintnál kevesebb áfát tartalmazó – belföldi adóalanynak címzett – számláiról is. A
számla azon adatairól kötelező adatot szolgáltatni, amelyeket a számlán, számlával egy
tekintet alá eső okiraton (vagyis a módosító, érvénytelenítő számlán) az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján kötelező szerepeltetni.
Emellett a bizonylat további adatait is megadhatja.
Hogyan teljesíthető a kiállított számlákról az adatszolgáltatás?


Regisztráció a NAV által erre a célra biztosított elektronikus felületen:
A 2018. július 1-jétől induló Online Számla rendszerben az adatszolgáltatáshoz
regisztrációra van szükség, amire várhatóan 2018. június második felétől nyílik
lehetőség. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítását követően
használható. A regisztrációt a számlakibocsátásra kötelezett adóalany nevében
törvényes képviselője vagy az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti
állandó meghatalmazottja teljesítheti.



Amennyiben az Ön vállalkozása számlázó programot használ:
A számlázó programmal kiállított számláról, módosító, érvénytelenítő számláról a
számlázó programnak a bizonylat kiállításakor azonnal, gép-gép kapcsolat
(interfész) útján automatikusan, nyilvános interneten keresztül XML formátumban
kell továbbítania az adatokat a NAV rendszerébe. Az adatszolgáltatást a számla
kibocsátására alkalmas számítástechnikai programnak, programfunkciónak,
programmodulnak kell teljesítenie, így azoknak az adóalanyoknak, akik ilyen
funkcióval rendelkező számlázó programmal rendelkeznek a regisztráción túl,
lényegében további teendőjük nincs.



Amennyiben az Ön vállalkozása kézi számlákat (is) használ:
A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla adatait a
NAV által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell rögzíteni. 500 000 forint
vagy azt meghaladó összegű áthárított adó esetén a kibocsátást követő napon. Egyéb
esetben a kibocsátást követő 5 napon belül.

A módosult szabályok megismerését és alkalmazását a honlapunk Online Számla
felületén (https://nav.gov.hu/nav/onlineszamla) közzétett információkkal és fokozatosan
bővülő tesztelési lehetőséggel segítjük. Kérjük, kísérje figyelemmel a megjelenő
információkat az adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályszerű teljesítése érdekében!
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

