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Számlázó programokra vonatkozó új előírás  

2016. január 1-től új előírással bővül a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az 

elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM 

rendelet, melynek értelmében az adózók által alkalmazott számlázó programoknak egy új kötelező 

adatexport funkciót kell tartalmazniuk. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat szeretnénk jelen hírlevelünkben 

bemutatni. 

2016. január 1-től érvényes 

szabályozás 

A számlázó programokkal szembeni 

követelményeket a számla és a nyugta 

adóigazgatási azonosításáról, valamint az 

elektronikus formában megőrzött számlák 

adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 

30.) NGM rendelet írja elő. 2016. január 1-től új 

ponttal bővülnek a számlázó programokra 

vonatkozó előírások, melyeknek az adózók 

számlázó programjainak meg kell felelniük. A 

módosítás célja az adóhatóság részére történő 

adatszolgáltatás egységesítése és könnyítése. 

 

A módosítás értelmében minden számlázó 

programot egy új adatexport funkcióval kell 

bővíteni, melynek elnevezését a rendelet 

egyértelműen meghatározza: „adóhatósági 

ellenőrzési adatszolgáltatás” néven kell azt 

létrehozni a számlázó programban. Ettől eltérő 

elnevezés nem alkalmazható a 

programfejlesztés során. A rendelet 2. és 3. 

melléklete tartalmazza a számlázó programok 

formai és tartalmi szerkezetére vonatkozó 

részleteket, mely előírásokat szigorúan be kell 

tartani. 

Számlázó program definíciója 

A rendelet számlázó programnak minősít 

minden olyan számítástechnikai programot, 

programfunkciót, programmodult, valamint az 

online számlázó rendszereket is, amelyek 

 

 

 

számla kibocsátására alkalmasak. Ennek 

megfelelően minden számla kibocsátására 

alkalmas program fejlesztése szükségessé válik, 

a rendeletnek való megfelelés érdekében. 

Az adóhatósági ellenőrzési 

adatszolgáltatás 

Az új funkció elindításával lehetőség nyílik az 

adott időszakban kiállított számlák adatainak 

exportálására a rendszerből. Két kritériumot 

határoz meg a rendelet, amelyek alapján az 

adatok lekérdezhetőek. Az egyik feltétel alapján 

az időszak (év, hónap, nap) megadásával 

kérhetőek le a kibocsátott számlák adatai. A 

másik feltétel a számlasorszám alapján történő 

lekérdezést biztosítja (a kezdő és a záró 

sorszám megadásával). 

Bár a fentiekben bemutatott új előírás 2016. 

január 1-től alkalmazandó, szeretnénk felhívni a 

figyelmet, hogy már most gondoskodniuk kell az 

adózóknak a programfejlesztés 

megrendeléséről, hogy számlázó programjuk a 

hatályba lépéskor megfeleljen az új 

előírásoknak. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az új 

szabályozás minden olyan általános forgalmi 

adó alanyra vonatkozik, akinek van magyar 

adószáma, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e 

Magyarországon székhellyel. 

 

 

 

 

Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem 

tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben 

szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges 

kockázatokért és károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz. 
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Kapcsolattartó  

Antretter Erzsébet 

Adó menedzser 

E-Mail: erzsebet.antretter@accace.com 

Tel: +36 141 235 47 

Az Accace-ről   

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 7 országban, több, 

mint 250 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 1400 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését 

azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen.  

Accace irodák Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, 

Ukrajnában és Németországban találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a 

megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  
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