FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Számlázó programok bejelentési kötelezettsége
2014. július 1-én hatályba lépett a
23/2014. (VI. 30.) számú, a számla és a
nyugta adóigazgatási azonosításáról,
valamint az elektronikus formában
megőrzött
számlák
adóhatósági
ellenőrzéséről szóló NGM rendelet.

Kis Gábor

„Az adóalany köteles
az általa használt
számlázó
program nevét,
azonosítóját;
fejlesztőjének nevét,
és - ha van –
adószámát;
értékesítőjének,
rendelkezésre
bocsátójának nevét,
adószámát;
beszerzésének,
használata
megkezdésének vagy saját fejlesztésű
program használata
esetén - a
rendeltetésszerű
használatbavételének
időpontját
bejelenteni.”

ami a számlázó program egyedi
azonosítására szolgál (ami alapján a
fejlesztő, a forgalmazó a számlázó
programot
az
értékesítéskor
nyilvántartásba veszi).

Bejelentési kötelezettség teljesítéséA hatályba lépett rendelet alapján a nek határideje:
számlázó
programot
használó
adóalanyt bejelentési kötelezettség • A 2014. október 1-jét megelőzően
terheli az adóhatóság felé az alábbiak
beszerzett és 2014. október 1-jén
szerint:
még használatban lévő számlázó
programok, igénybevett online
számlázó programok, továbbá
• Az adóalany köteles az általa
használt számlázó program nevét,
használatba vett saját fejlesztésű
azonosítóját;
fejlesztőjének
programok előzőekben szereplői
nevét, és - ha van – adószámát;
adatait az adóalany 2014.
értékesítőjének,
rendelkezésre
november
15-ig
köteles
bocsátójának nevét, adószámát;
bejelenteni az adóhatóság által
beszerzésének,
használata
erre a célra rendszeresített
megkezdésének vagy - saját
nyomtatványon.
fejlesztésű program használata • A 2014. október 1-je és 2014.
esetén - a rendeltetésszerű
október 15-e között használatból
használatbavételének időpontját
kivont számlázó program, online
bejelenteni.
számlázási
szolgáltatás
igénybevételének
befejezése
• Az
adóalany
köteles
a
használatból kivont számlázó
esetén a bejelentési határidő
program előző
bekezdésben
szintén 2014. november 15.
szereplő
adatait;
illetve • Egyéb esetekben a bejelentési
használatból történő kivonásának
kötelezettséget
a
számlázó
időpontját szintén bejelenteni.
program
rendeltetésszerű
használatbavételétől,
illetve
A számlázó program azonosítója
használatból való kivonásától
bármilyen,
a
fejlesztő
által
számított 30 napon belül,
meghatározott szám-, betű-, vagy
valamint az online számlázó
egyéb karakterkombináció lehet, ami
szolgáltatás
igénybevételének
kezdetétől, illetve az online
számlázási szolgáltatás

2014. szeptember 8.

igénybevétele befejezésétől számított 30 napon
belül kell teljesíteni.

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

Az NGM rendelet 2. § 2. pontja szerint számlázó
programnak a számla kibocsátására alkalmas
számítástechnikai programok, programfunkciók,
programmodulok (ideértve az online számlázó
rendszereket) minősülnek. Így a bejelentési
kötelezettség azokra a többfunkciós informatikai
megoldásokra (pl. komplex ügyviteli rendszerek,
vállalatirányítási rendszerek) is kiterjed, amelyek
más funkciók mellett számla kibocsátására is
alkalmasak. Online számlázó rendszer alatt a
hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást
nyújtó rendszer értendő.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
Igazgató
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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.

