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1. Gyakorlati tapasztaltok és megfontolások



Megtakarítási lehet őségek

• Azonnali megtakarítások

• Papír, postázási költségek, tárolási költségek

• Indirekt megtakarítások

• Munkaerő átcsoportosítás

• Adminisztráció egyszerűsödése, folyamatok (pl. behajtáskezelés) gyorsítása

• Cash flow előnyök

• Átalakítással kapcsolatos feladatok ellátásával felszínre kerülő tényezők

• Gazdasági szükségszer űségek

• Hatékonyságnövelés

• Költségcsökkentés

• Környezetvédelem

Gyakorlati tapasztalatok

[EU Expert Group on e-Invoicing]
• Egy számlára jutó CO2 kibocsátás 100g, ami 2,8 milliárd tonna európai szinten. Az 

elektronikus számlázással elérhető megtakarítás Európai szinten 238 Mrd EUR.
[EU Bizottság]

• Az Áfa irányelv módosítása ugyanúgy kezeli az elektronikus és a papír alapú számlákat 
és ez megadja a lehetőséget az üzleti szektornak, hogy 100%-os e-számlázásra 
térjenek át.

[2014/55/EU IRÁNYELV]
• Közbeszerzések e-számlamodelljét dolgozza ki (2018 év végétől alkalmazandó)
• Egy egyszerű képfájlt nem szabad ezen irányelv értelmében elektronikus számlának

tekinteni. 
• A teljes átjárhatóság három különböző szintet foglal magában: a számla adattartalmát

(szemantika), a használt formátumot vagy nyelvet (szintaxis) és a továbbítás módját. A 
szemantikai átjárhatóságba beletartozik egyrészt az, hogy az elektronikus számlának
tartalmaznia kell bizonyos mennyiségű előírt információt, másrészt hogy a kicserélt
információnak meg kell őriznie a pontos jelentését és egyértelműen érthetőnek kell
lennie, függetlenül az információ fizikai megjelenésének vagy továbbításának módjától. 
A szintaktikai átjárhatóság azt jelenti, hogy az elektronikus számlában olyan
formátumban kell feltüntetni az adatokat, amely lehetővé teszi a küldő és a fogadó fél
közötti közvetlen adatcserét és az automatikus feldolgozást. A szintaktikai átjárhatóság
kétféle módon biztosítható: közös szintaxis alkalmazásával vagy pedig a különböző
szintaxisok közötti megfeleltetéssel.

Számlakibocsátás folyamata 
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Elektronikus számlázás, 
elektronikus számla

2. Jogfejl ődés

Jogfejl ődés:

2013-ig:

Alapelvek:

•Számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége:
számla megegyezik az eredetileg kibocsátottal, utólag változtatás kizárva

• Eredetiség hitelessége: 
egyértelműen azonosítható a számlát kibocsátó megállapítható, hogy a számlát 
az az adóalany bocsátotta ki, aki/amely számlakibocsátásra kötelezett

• Olvashatóság:
Emberi szem számára olvasható

• Elektronikus úton kibocsátott számla adattartalma
Megegyezik a papír alapú számlákkal szemben támasztott követelményekkel 
(Áfa törvény 169. §)

Technikák:

• Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által 
kibocsátott időbélyegzővel ellátott, elektronikus úton kibocsátott számla (PKI) – Eat. 
Törvény.

• Elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) létrehozott és továbbított elektronikus adat.

Jogfejl ődés:

2013-tól:

Alapelvek:
• Számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége
• Eredetiség hitelessége
• Olvashatóság
• Elektronikus úton kibocsátott számla adattartalma (ua)
A fenti követelménynek bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással eleget lehet tenni, 

amely a számla és a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás között “megbízható 
ellenőrzési kapcsolatot” biztosít. (168/A. § (2) bekezdés)

Technikák (175. §)
Az elektronikus számla 168/A. § (1) bekezdésében említett eredetének hitelességére és 
adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő megfelelése úgy is 
biztosítható, ha az elektronikus számlát
a) az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti minősített elektronikus 
aláírással látják el; vagy
b) az elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként 
hozzák létre és továbbítják.



Elektronikus számlázás – Nyilvános kulcsú kódolás (P KI)

• Minősített elektronikus aláírás: 

• olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos 
aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából 
minősített tanúsítványt bocsátottak ki.

• Fokozott biztonságú elektronikus aláírás

• alkalmas az aláíró azonosítására,

• egyedülállóan az aláíróhoz köthető,

• olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, 
és

• a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás 
elhelyezését követően a dokumentumon tett - módosítás érzékelhető.

• A számla befogadó beleegyezése szükséges.

Elektronikus úton kibocsátott számla – Elektronikus adatcsere 
rendszer (EDI)

Elektronikus adatcsere rendszer (EDI) használatával  kiállított számla

• Zárt rendszer a felek között, alapja szerkesztett és kódolt üzenetek

• Kiegészítő összesítő jelentés:

‒ havi rendszerességgel

‒ számlakibocsátó adminisztratív kötelezettsége

‒ papír alapon!

‒ kötelező adattartalom

‒ a tárgyhónapban kibocsátott számlák sorszámának felsorolása;

‒ a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék 
értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; a termék beszerzőjének, 
szolgáltatás igénybevevőjének adószáma (fordított adózásnál)

‒ a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék 
beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

‒ a tárgyhónapban kibocsátott számlákban szereplő ügyletek adóalapjai;

‒ a tárgyhónapban kibocsátott számlákban szereplő ügyletek áthárított adója 
összesen.

• Előzetes írásbeli megállapodás a számla befogadóval szükséges (Európai Modell EDI 
Egyezmény)

Számlakibocsátási kötelezettség átvállalása/Önszáml ázás

• Meghatalmazott lehet:

‒ A termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője

‒ Harmadik személy

• Előzetes írásbeli megállapodás szükséges

• Egyetemleges felelősség a számlázással kapcsolatos kötelezettségekért 

(adminisztrációs, nem anyagi jogi)

• Meghatalmazás szólhat:

‒ Egy ügylethez kapcsolódóan

‒ Általános érvénnyel

• Önszámlázás bevezetésével elérhető előnyök



Technikai háttér
3. Elektronikus számla kibocsátása

Kibocsátás 

• Bármilyen (!) módszer alkalmas lehet 

• Ha a feltételek megfelelnek (eredet hitelessége, tartalom sértetensége, 
olvashatóság) és megbízható ellen őrzési nyomvonalat teremt ő üzleti ellen őrzési 
eljárás

• Nem kell ilyen eljárás (!) ha  (1) minősített aláírást, vagy (2) EDIt alkalmaznak

• Számlázóprogram:

• Bejelentési kötelezettség

• Dokumentációs kötelezettség:

• a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a 
számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program 
kizárólag a dokumentációban szerepl ő funkciókat hajthatja végre .

• Funkció-módosítása esetén kiegészítése, módosítása.
• a saját fejlesztésű programot használó adóalanyra is vonatkozik.

• A számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számla, valamint a 
számítógéppel előállított és papírra nyomtatott nyugta kibocsátónál maradó 
példánya - papírra nyomtatás helyett - elektronikus adatállományként is 
megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 
114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. § a) vagy b) 
pontjában meghatározott mód valamelyikeként történik.

• A megőrzés az alábbi módokon végezhető:
a) az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben (a továbbiakban: Eat.) 

meghatározott legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
dokumentum megőrzésével:

b) az 5. §-ban meghatározott zárt rendszer alkalmazásával,



Ha a megőrzésre szánt elektronikus dokumentumot az Eat. szerinti legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással látták el, a megőrzésre kötelezett a megőrzéssel az 
Eat.-ban meghatározott archiválási szolgáltatót is megbízhat. Ha a legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megőrzéséről a megőrzésre 
kötelezett nem az Eat.-ban meghatározott archiválási szolgáltató útján gondoskodik, 
akkor az e §-ban foglaltak szerint kell eljárnia a 2. § (1) bekezdés szerinti utólagos 
módosítás lehetőségének kizárása érdekében.

(3) A megőrzésre kötelezett köteles az elektronikus aláírás érvényességét ellenőrizni, majd 
- ha az elektronikus aláíráson még nincs elhelyezve - az Eat. szerinti minősített 
szolgáltató által kibocsátott időbélyegzőt elhelyeztetni az elektronikus dokumentum 
aláírásán.

(4) Ha a megőrzési kötelezettség időtartama hosszabb, mint az elektronikus aláírás 
elhelyezésétől számított 11 év, a megőrzésre kötelezett

a) gondoskodik az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges 
információk (az érvényességi lánc) beszerzéséről és megőrzéséről;

b) az Eat. szerinti minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzőt helyeztet el az 
érvényességi láncon;

c) a b) pontban meghatározott időbélyegzést megismétli akkor, ha a b) pont szerint 
korábban elhelyezett időbélyegző kriptográfiai algoritmusa az Eat. szabályai szerint már 
nem biztonságos.

Amennyiben az elektronikus dokumentumot nem látták el legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással, vagy az elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával 
létrehozott elektronikus dokumentum megőrzése nem a 6. § szerint történik, akkor az 
elektronikus dokumentum megőrzésére olyan rendszer használható, amelyről 
akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány igazolja, hogy megfelel a 2. §
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek (megőrzés zárt rendszer alkalmazásával).

Az akkreditált tanúsító szervezet az (1) bekezdés szerinti tanúsítványt külső, független 
vizsgáló laboratórium által kiadott értékelési jelentés alapul vételével, valamely -
informatikai termékek és rendszerek technológiai biztonsági értékelési követelményeit 
tartalmazó - szabvány vagy nyilvános műszaki követelményrendszer előírásainak való 
megfelelés alapján állítja ki.

Art. 95. § (3) Az adózó az iratokat és az adózással összefüggő, elektronikus
adathordozón tárolt adatokat felhívásra az adóhatóság által közzétett
formátumban rendelkezésre bocsátja, illetve az ellenőrzéshez szükséges tények, 
körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja. Az ellenőrzés során az
adózó és alkalmazottja az adóhatóság részére az ellenőrzéshez szükséges
felvilágosítást megadja. Nem kötelezhető az adózó olyan nyilvántartás, 
összesítés (számítás) elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő.

46/2007. (XII. 29.) PM rendelet
az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezése kről
Adóhatósági ellenőrzés céljából az adóalanyok a 2012. december 31-éig kibocsátott

elektronikus számláik esetében a számla kibocsátáskor érvényben levő - az
állami adóhatóság által közleményben közzétett - formátumnak megfelelő adatok
átadásával tesznek eleget számlabemutatási kötelezettségüknek.

Adóhatósági ellenőrzés céljából az adóalanyok a 2013. január 1-jén vagy azt
követően kibocsátott, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.) 175. § (2) bekezdése szerinti elektronikus számla
esetében az alábbi formátumnak megfelelő adatok átadásával tesznek eleget
számlabemutatási kötelezettségüknek:



a) .txt formátum (text fájl),
b) bármilyen más, úgynevezett print fájl formátum, mely nem formázott szöveget, illetve 

karaktereket tartalmaz, továbbá nem találhatóak a fájlban - a soremelés és az oldalkezdet 
jelzésen kívül - utasítások, és a fájl tartalma (a fájlban szereplő szöveg, illetve karakterek) 
egyértelműen megfeleltethető a kinyomtatott adatoknak (a fájlban szereplő karakterek 
sorozata, tulajdonsága a papírra történő kinyomtatással sem változik),

c) .csv fájlformátum,
d) .dbf formátum,
e) .mdb formátum,
f) .xls fájlformátum,
g) .xml fájlformátum.
Az 1. és 2. pontok alá nem tartozó elektronikus számláikat (azaz a nem EDI és nem PKI-s), 

valamint erre vonatkozó választás esetén, a 2. pontban foglaltaktól eltérően az Áfa tv. 175. 
§ (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus számláikat (PKI) az adóalanyok adóhatósági 
ellenőrzés céljából az alábbi formátumban bocsáthatják az adóhatóság rendelkezésére:

a) .pdf formátum és .xml fájl a számla kibocsátója által elektronikus úton létrehozott, és 
elektronikus számlaként kibocsátott számlák esetében,

b) .pdf állomány, amely felbontása legalább 300 dpi és 256 szürkeárnyalatú módban készült, a 
papír alapon létrehozott, és elektronikus számlaként kibocsátott számlák esetében, mely 
számlák adatait a személyi számítógépeken elterjedt operációs rendszerek gyártó által 
alapértelmezésként szállított betűkészletek valamelyikével kell feltüntetni.

Elektronikus számlák 
kontírozása és tárolása

4. Elektronikus számla befogadása

167. § (1) A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és 
tartalmi kellékei a következők:

h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás;
i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása;
(5) Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel e 

törvény előírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történő 
alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit más 
jogszabály is meghatározhatja.

(6) Ha a könyvviteli nyilvántartás mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás 
eredménye, biztosítani kell:

a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak - szükség esetén - a késedelem 
nélküli kiíratását,

b) az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket.
(7) A gazdálkodó az (1) bekezdés h) és i) pontjában, illetve a 166. § (4) bekezdésében 

foglalt kötelezettségnek oly módon is eleget tehet, hogy a megjelölt adatokat, 
információkat és igazolásokat az eredeti (elektronikus vagy papíralapú) bizonylathoz 
egyértelmű, az utólagos módosítás lehetőségét kizáró módon fizikailag vagy logikailag 
hozzárendeli. A logikai hozzárendelés elektronikus nyilvántartással is teljesíthető.



Számviteli bizonylatok

• Számviteli bizonylatok kötelező alaki és tartalmi kellékei (Szt. 167. § (1))

• Számla kiállítójának és befogadójának is lehetősége van a könyvelésre 
vonatkozó információkat egy csatolt "mellékleten", elektronikus formában 
szerepeltetni

• Feltételek

‒Csatolás egyértelmű hozzárendeléssel,

‒Utólagos módosítás lehetőségét kizárva történik

‒ Fizikai vagy logikai (elektronikus nyilvántartással). 

• Technikai kérdéseket belső működési rend szabályozza

• Könyvelés megvalósítása 

• elektronikus könyvelési rendszerrel, 

• iktatóprogrammal, 

• más módszerrel, amennyiben biztosított az egyértelmű hozzárendelés és az 
utólagos módosítás lehetősége.

Okiratok meg őrzése (Áfa tv. 179. § (1), Szt. 169. § (2))

A megőrzés egész időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell

• az okirat és az abban foglalt adattartalom sértetlenségét,

• eredetiségének hitelességét,

• olvashatóságát.

• A jelenleg hatályos szabályok szerint az elektronikus számlát eredeti formában kell 
megőrizni.  Az elektronikus úton kibocsátott számlákat nem lehet más formátumban (pl. 
kinyomtatva) megőrizni.

• Elvileg lehetőség van papír alapú számlák elektronikus megőrzésére – digitális 
archiválással a gyakorlati megvalósítás egyenlőre kérdéses. 

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet - a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton 
történ ő másolat készítésének szabályairól

• Megőrzésre megbízás adható.

Elektronikus számlák tárolása

Szt. 169. § (5) és (6) 

Elektronikus bizonylat meg őrzése csak elektronikus úton, a választott 

módszernek biztosítania kell:

• A bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását

• Folyamatos leolvashatóságát,

• Kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

Papír alapú dokumentumok elektronikus másolatként lehetséges őrizni 
(digitális archiválás szabályai szerint), ha a másolatkészítés módszere 
biztosítja:

• A bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását

• Folyamatos leolvashatóságát,

• Kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

Elektronikus számlák tárolása



1)Fokozott biztosnságú elektronikus aláírással

1/A) Archiválási szolgáltató megbízásával

1/B) Nem archiválási szolgáltatóval

2) Zárt rendszer alkalmazásával

3) EDI alkalmazásával

Az APEH állásfoglalása, NAV 
ellenőrzés a gyakorlatban

5. Főbb változások 2015. július 1-t ől

Lehetőség nyílik elektronikus nyugta előállítására (melyet alapvetően valamilyen 
számítógépes rendszer hoz létre), 

A számlázó program is kibocsáthat nyugtát, azonban a számlákat és nyugtákat 
el kell tudni választani egymástól.

Erre megoldás lehet az elkülönült sorszámtartomány is. 

az adóalany köteles az adóhatóság részére elektronikus  kimenetet és az 
adatok küls ő adathordozóra történ ő archiválását biztosítani. A kimenet 
formátumát és struktúráját is rögzíti a rendelet. A kimenet ebben az esetben 
alapvetően XML-fájlt jelent, szerkezetét a rendelet melléklete írja le. 
Amennyiben nem XML-formátumban történik a számla megőrzése, PDF-
formátumban is elfogadható az adatközlés



18. § (1) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az 
adóalany köteles az adóhatóság részére

a) a helyszínen biztosítani a számla és a nyugta olvashatóságához szükséges technikai 
eszközöket,

b) rendelkezésre bocsátani az a) pontban említett eszközök használatára vonatkozó 
dokumentációt, továbbá

c) megadni az a) pontban említett eszközök használatához szükséges felvilágosítást.
(2) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany 

köteles az adóhatóság részére elektronikus kimenetet, és az adatok külső 
adathordozóra történő archiválását biztosítani.

19. § Adóhatósági ellenőrzés céljából az adóalany az xml formátumban megőrzött számla 
adatait a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, az 
egyéb elektronikus formában megőrzött számla esetében a 2. melléklet szerint és a 3. 
mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy pdf formátumban köteles 
rendelkezésre bocsátani.

(1) kibocsátás: egyszer ű

• Bármilyen forma
• Beleegyezéshez kötött
• Elektronikus megőrzés papíralapon is

(2) Befogadás: bonyolult

• Kontírozás folyamata nehézkes
• Archiválási szabályok értelmezhetetlenek

(3) Ellenőrzési gyakorlat

• Ne essük a „form over substence” hibájába
• Nem a forma számít 

Köszönöm a figyelmet !

dr. Kelemen László
Cégtárs
TMC First Tanácsadó Kft.
Email: kelemen.laszlo@tmcfirst.hu


