FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Változnak a digitális archiválás szabályai
A
jövőben
könnyebbé
és
egyszerűbbé válik az iratok,
okiratok
(például
számlák)
elektronikus megőrzése a 2018.
július 1-jén hatályba lépett
digitális archiválás szabályairól
szóló ITM rendelet szerint.

Kis Gábor

„A jövőben
könnyebbé és
egyszerűbbé válik az
iratok, okiratok
(például számlák)
elektronikus
megőrzése a 2018.
július 1-jén hatályba
lépett digitális
archiválás
szabályairól szóló
ITM rendelet
szerint.”

Ha törvény iratnak vagy okiratnak
a megőrzését, illetve eredeti
példány megőrzését írja elő, akkor
– főszabály szerint – az irat, okirat
(például számla, számlával egy
tekintet
alá
eső
okirat)
elektronikus úton való megőrzését
az 1/2018. ITM rendelet szerint
kell teljesíteni.
Az elektronikus dokumentumot a
megőrzési kötelezettség végéig
védeni
kell
a
törlés,
a
megsemmisítés,
a
véletlen
megsemmisülés, az utólagos
módosítás és sérülés, valamint a
jogosulatlan hozzáférés ellen és
biztosítani
kell,
hogy
értelmezhetősége, olvashatósága
megmaradjon. A megőrzésre
kötelezett hatáskörébe tartozik
annak meghatározása, hogy e
követelmények
teljesítéséhez
milyen módszert alkalmaz.
A fenti rendelet
változásai, illetve
következők:

•

Jelentős könnyítés jelenik
meg a legalább fokozott
biztonságú
elektronikus
aláírással
ellátott
dokumentumok
tekintetében, mivel az új
rendelet nem írja elő az
időbélyegző
kötelező
használatát.

•

Ha a megőrzésre szánt
elektronikus
dokumentumot legalább
fokozott
biztonságú
elektronikus
aláírással
látták el, a megőrzésre
kötelezett a megőrzéssel
bizalmi szolgáltatót is
megbízhat.

•

legfontosabb
előírásai a

2018. szeptember 25.

•

A megőrzésre kötelezett
köteles biztosítani, hogy
az őrzött elektronikus
dokumentum
értelmezhetősége,
olvashatósága – például a
dokumentum
megjeleníthetőségét
lehetővé tevő szoftver- és
hardverkörnyezet
biztosításával
–
a
megőrzési kötelezettség
időtartama
alatt
megmaradjon.
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•

Zárt
rendszerű
megőrzésnél
a
továbbiakban
nem
elvárás
az
akkreditált tanúsító szervezet által
kiállított tanúsítvány.

továbbított adat kizárólag az adóalany
által
megőrzött
elektronikus
dokumentum
adattartalmának
hitelességét tudja garantálni.

•

Zárt rendszerű archiválást lehetővé
tevő szoftver vagy informatikai
megoldás fejlesztőjének írásban kell
nyilatkoznia
arról,
hogy
az
maradéktalanul megfelel a jogszabályi
előírásoknak.
Újdonságként jelenik meg az online
számla
adatszolgáltatási
rendszer
alkalmazásával
megvalósítható
archiválási módszer. 2018. július 1-jétől
ez a megoldás belföldi áfaalany
kapcsolatokban alkalmazható. Fontos
hangsúlyozni, hogy az elektronikus
dokumentum
megőrzésének
kötelezettsége ebben az esetben is
megmarad
adóalanyi
kötelezettségként, az adóhivatali rendszerbe

Az 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet 2018. július 1jén
lépett
hatályba.
Azokat
a
dokumentumokat, amelyeknél a megőrzési
kötelezettség e rendelet hatálybalépését
megelőzően keletkezett, de archiválásukra a
digitális archiválás szabályairól szóló korábban
hatályos 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet
alapján nem került sor, a megőrzésre
kötelezett
köteles az
e rendeletben
foglaltaknak megfelelően archiválni.

•

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.
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