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NAV Online Számla rendszer és online számlázó mobilalkalmazás változásai
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„2021. augusztus 26-

ától technikai
változások léptek
életbe mind a NAV
Online Számla
rendszer, mind az
Online Számlázó
mobilalkalmazás
esetében. A
változások célja,
hogy a fenti
rendszereket
használók még
egyszerűbben érjék
el a fenti számlázó
rendszereket és
ezáltal könnyebben
teljesíthető legyen
az adatszolgáltatás.”

2021. augusztus 26-ától technikai
változások léptek életbe mind a
NAV Online Számla rendszer,
mind az Online Számlázó
mobilalkalmazás esetében. A
változások célja, hogy a fenti
rendszereket használók még
egyszerűbben érjék el a fenti
számlázó rendszereket és ezáltal
könnyebben teljesíthető legyen
az adatszolgáltatás.

A bejelentkezést követően az
elsődleges felhasználók az Online
Számla felületén láthatják az
összes, általuk képviselt adózót.
Azoknak
az
elsődleges
felhasználóknak, akik több adózó
nevében is eljárnak és ezt egy
felhasználónév segítségével teszik
meg, nincs további teendőjük.
Azoknak viszont, akik az egyes,
általuk
képviselt
adózókat
különböző
felhasználónévvel
regisztrálták,
ismét
el
kell
fogadniuk
az
adatkezelési
tájékoztatót és meg kell adniuk a
kapcsolattartási
adatokat
az
Online Számla rendszerbe való
első bejelentkezéskor.

A
NAV
Online
Számla
rendszerben
a
legfontosabb
változás, hogy a jövőben az egyes
társaságok
nevében
eljáró
elsődleges felhasználóknak nem
kell az egyes cégeket egyesével
regisztrálniuk,
hanem
egy
bejelentkezéssel automatikusan
elérik az általuk képviselt adózók
A változás érinti a NAV Online
felületét az Online Számla
Számlázó
programjának
a
rendszerében.
mobilapplikációját
is,
mely
A változás következtében a webes alkalmazás mind iOS, mind
felületen
megszűnt
a Android operációs rendszereken
„Regisztráció” gomb, csak a elérhető.
A
mobiltelefonnal
„Bejelentkezés” gomb maradt meg. történő számlakiállítás ugyanis
Az adott társaság nevében eljáró egyszerűsíti a több helyszínen
elsődleges felhasználók az Online szolgáltatást nyújtó, folyamatosan
Számla rendszer webes felületén a úton, mozgásban lévő szolgáltatók
"Bejelentkezés"
gombra számlakibocsátását,
kattintással
a
Központi számlakezelését.
Azonosítási Ügynökön (KAÜ)
keresztül, az ügyfélkapus belépési
adataikkal jelentkezhetnek be.
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Továbbá a mobilapplikáció segítségével
kiállított számlaadatok tárolása nem a
felhasználó okostelefonján, hanem egy
felhőben valósul meg. A számla kiállításon
kívül a mobilapplikáció segítségével – aktív
internetes elérést feltételezve - bármikor
megtekinthető a számlaadatszolgáltatások
állapota. A mobilapplikáció alkalmazásának a
változás előtt három feltétele volt: az első a
regisztráció a Számlázó Rendszer webes
felületén, a második a mobilapplikáció
letöltése okostelefonra, a harmadik pedig a
webes felület
és a mobilalkalmazás
„összepárosítása”.

kell
elvégezni.
A
készülékpárosítási
folyamatban egy 4-15 karakter közötti
mobiljelszót kell megadni, mely jelszó
számokat és ékezet nélküli betűket
tartalmazhat. A mobilalkalmazás változása egy
későbbi, kétfaktoros azonosítás bevezetését
készíti elő.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

A változások következtében a felhasználóknak
újra le kell tölteniük az Online Számlázó
mobilalkalmazást, majd ismételten össze kell
párosítaniuk
a
webes
felületet
a
mobilalkalmazással. A párosítás a webes
felületen
a
„Beállítások”
menü
„Mobilalkalmazás párosítása” menüpontjában

2

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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