FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Számlázó programok használatának bejelentési kötelezettsége
2014. július 1-én lépett hatályba a
23/2014. (VI. 30.) számú, a számla és a
nyugta adóigazgatási azonosításáról,
valamint az elektronikus formában
megőrzött
számlák
adóhatósági
ellenőrzéséről szóló NGM rendelet,
de egyes rendelkezéseit csak 2014.
október 1-től, illetve 2015. július 1től kell alkalmazni.
Kis Gábor

„A 2014. október 1-jét
megelőzően beszerzett
és 2014. október 1-jén
még használatban lévő
számlázó programok,
igénybevett online
számlázó programok,
továbbá használatba
vett saját fejlesztésű
programok
előzőekben szereplői
adatait az adóalanyok
2014. november 15-ig
kötelesek bejelenteni
az adóhatóság által
erre a célra
rendszeresített
nyomtatványon.”

A hatályba lépett új jogszabály szerint
a számlázó programmal szemben
továbbra is követelmény, hogy a
program – főszabályként – kihagyás
és ismétlés nélküli, folyamatos
sorszámozást biztosítson, illetve új
előírás, hogy a számlázó program a
jogszabályban
meghatározott
módon bejelentésre kerüljön. A
folyamatos sorszámozás biztosításának elve abban az esetben sérülhet, ha
az
ÁFA-törvény
165.
§
(1)
bekezdés a) pontjában meghatározott,
valamint egyéb, az ÁFA-törvény tárgyi
hatálya alá nem tartozó ügyletről
kibocsátott
számviteli
bizonylat
kibocsátására a számlával azonos
sorszámtartományon belül kerül sor.
A hivatkozott jogszabály lehetőséget
biztosít arra is, hogy a csoportos
adóalanyiságban részt vevő tagok
belső, egymás közötti kapcsolataiban
a számlának nem minősülő egyéb
számviteli bizonylat kibocsátása, és a
csoportos adóalanyiságban részt vevő
tagok külső, harmadik személlyel
szembeni kapcsolataiban a számla
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kibocsátása
azonos
sorszámtartományon belül történjen. Abban
az esetben, ha a program egyaránt
alkalmas
számla
és
nyugta
előállítására, számla és nyugta
kibocsátása elkülönített sorszámtartományon is történhet.
Kötelező előírás, hogy a számlázó
programnak az adóalany nem
magyarországi adószámán történő
számla kibocsátásához a belfölditől
elkülönített sorszámtartományt kell
biztosítania.
A vonatkozó jogszabály nemcsak a
program használójára, hanem a
számlázó programot fejlesztőként,
forgalmazóként
értékesítő
adóalanyra
vonatkozóan
is
tartalmaz előírásokat. A számlázó
program
fejlesztője,
illetve
forgalmazója köteles az általa
értékesített számlázó programokról
nyilvántartást
vezetni.
A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
szoftver nevét, azonosítóját, a vevő
nevét és az értékesítés időpontját.
A program fejlesztője, forgalmazója a
számlázó
programot
kizárólag
adóalany részére értékesítheti, aki
köteles az értékesítést megelőzően az
adóalanyiságát igazolni. Ezen kívül
köteles az értékesítéskor a vevő
részére átadni a magyar nyelvű
felhasználói dokumentációt, valamint

tájékoztatni a vevőt a számlázó program nevéről és
azonosítójáról. A dokumentációnak tartalmaznia
kell a számlázó program működésére, használatára
vonatkozó részletes leírást és a számlázó program
valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázási
program nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely
nem szerepel a program dokumentációjában. Ez a
gyakorlatban azt is jelenti, hogy amennyiben a
program funkciói megváltoznak, akkor a
dokumentációt is frissíteni szükséges. A program
használójának a program dokumentációját a
számlázó programmal kibocsátott számlákban
áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig
kell megőriznie.
Új előírás, hogy a számlázó programot használó
adóalanyt bejelentési kötelezettség terheli az
adóhatóság felé az alábbiak szerint:
•

Az adóalany bejelenteni 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
időpontját.
•

használatbavételének

Az adóalany köteles a használatból kivont
számlázó program előző bekezdésben
szereplő adatait, illetve használatból történő
kivonásának időpontját is bejelenteni.

A bejelentésre 30 nap áll rendelkezésre, arra az e
célra rendszeresített nyomtatványon kerülhet sor.
A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014.
október 1-jén még használatban lévő számlázó
programok, igénybevett online számlázó programok,
továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok
előzőekben szereplői adatait az adóalanyok 2014.
november 15-ig kötelesek bejelenteni az adóhatóság
által erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A
2014. október 1-e és 2014. október 15-e között
használatból kivont számlázó program, online
számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezése
esetén a bejelentési határidő szintén 2014. november
15.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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.

