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Számlázó programokkal kapcsolatos előírások változása
2016. január 1-től módosulnak a •
számlázó programok működésével
kapcsolatos jogszabályi előírások.
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„2016. január 1-től
módosulnak a
számlázó programok
működésével
kapcsolatos
jogszabályi előírások.”

A számlázó programokkal kapcsolatos előírásokat a számla és a
nyugta adóigazgatási azonosításáról,
valamint az elektronikus formában
megőrzött
számlák
adóhatósági
ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.)
NGM rendelet tartalmazza.
A számlázó programoknak az új
jogszabályi rendelkezés alapján 2016.
január 1-től biztosítaniuk kell, hogy az
adóhatóság egy önálló, de a számlázóprogramba integrált funkció által
standardizált
módon
bármikor
hozzájusson a kibocsátott számlák
(ideértve a módosító és az
érvénytelenítő
számlákat
is)
adataihoz. Ennek érdekében 2016. január
1-től
minden
számlázó
programnak rendelkeznie kell egy
olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval,
amelynek elindításával adatexport
végezhető.
Az adatexport funkciónak lehetőséget
kell biztosítania
•

a kezdő és záró dátum (év,
hónap, nap) megadásával
meghatározható időszakban
kibocsátott számlák, illetve

2015. október 28.

a kezdő és a záró számlasorszám
megadásával
meghatározható
sorszámtartományba
tartozó
számlák lekérdezésére.

Az adatexportnak az NGM rendelet 2.
melléklete szerint és a 3. mellékletben
meghatározott adatszerkezetben kell
megvalósulnia.
A 2016. január 1-ét megelőzően
kiállított számlák tekintetében a
számlázó-programnak nem kötelező
az adatexportot biztosítania, de a
2016. január 1-én vagy azt követően
kiállított, egy korábbi számlát módosító, érvénytelenítő számla vonatkozásában az adatexportnak már
rendelkezésre kell állnia.
A NAV közleményeiben kiemeli, hogy
a számlázó-programoknak ezzel a
funkcióval abban az esetben is
rendelkezniük kell, ha a belföldi
szabályok szerinti számlakibocsátásra
egy
külföldön
letelepedett,
Magyarországon kizárólag áfaregisztrált adóalany által kerül sor.
Fontos kiemelni továbbá, hogy az áfaregisztrált adóalanyoknak abban az
esetben is gondoskodniuk kell az új
funkciónak az általuk alkalmazott
számlázó-programba történő integrálásáról, amennyiben 2016-ban nem
folytatnak magyarországi áfaköteles
tevékenységet.

Amennyiben 2016. január 1-ig nem sikerül az Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
adózóknak megvalósítaniuk a kért fejlesztéseket, foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
illetve a programfrissítést, abban az esetben kapcsolatban keressék munkatársainkat.
magánszemélyek esetében 200 ezer forintig, más
adózók esetében 500 ezer forintig terjedő mulasztási
bírság szabható ki.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
Igazgató

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Fax: +36 1 345 0093
Mobil: +36 20 945 5040
E-mail: gabor.kis@finacont.com
Web: www.finacont.com

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.

