
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Flash  

Január, 2018  

 

2018. év közepétől új időszámítás 

kezdődik a vállalkozók és az 

adóhatóság kapcsolatában 

Magyarországon 

 

 



News Flash I Accace MagyarországI 2018. év közepétől új időszámítás kezdődik a vállalkozók és az 
adóhatóság kapcsolatában Magyarországon 

   
  

2018. év közepétől új időszámítás kezdődik a vállalkozók és 

az adóhatóság kapcsolatában Magyarországon 

Az eredetileg 2017. július 1-től bevezetni tervezett, on-line formában működő, a kiállított számlák valós 

idejű adattovábbítását szolgáló rendszer egy éves csúszással, várhatóan idén 2018. július 1-től működik 

majd élesben.

Mit is jelent ez pontosan? 

Ez azt jelenti a számlázó programot használó 

vállalkozók részére, hogy a számlázó 

programból interneten keresztül közvetlenül, 

emberi beavatkozás nélkül, a kiállított számlák 

adattartalmát azonnal továbbítani kell a NAV 

felé. Ez a megoldás kicsit hasonlatos lesz a 

készpénzes vásárlás esetében történő, on-line 

pénztárgépek adattovábbításához, azonban itt a 

vállalkozóknak maguknak kell gondoskodni a 

számlázó rendszerük felkészítéséről, hogy az 

adatok elektronikus formában továbbításra 

tudjanak kerülni.  

Fontos kiemelni, hogy nem mentesíti a 

vállalkozót az on-line adatszolgáltatási 

kötelezettség alól pusztán az a tény, hogy 

külföldön, az anyavállalat rendszerén állítja ki a 

számlákat. Ebben az esetben is meg kell oldani 

az on-line, azonnali elektronikus 

adattovábbítást. 

Az adatszolgáltatás kizárólag akkor kötelező, ha 

az áthárított Áfa összege eléri vagy meghaladja 

a 100.000 forintot. Amennyiben a vállalkozó 

olyan számlákat állít ki, amely számlák Áfa 

tartalama ezt a követelményt nem érik el, úgy 

egyáltalán nincs ilyen jellegű kötelezettsége. 

A rendszer technikai összeállítása során fontos 

szempont lehet, hogy nem szükséges 

informatikai szinten megoldani az értékhatárt 

elérő számlák leválogatását, hanem lehetőség 

van valamennyi kiállított számla 

adattovábbítására a hatóság felé. Az 

adóhatóság az adatszolgáltatásból majd 

leválogatja a számára releváns adatokat 

Ki kell emelni, hogy az elektronikus 

adattovábbítás bevezetésével nem szűnik meg 

a kézzel kiállított számlák lehetősége, azonban 

amennyiben ezen számlák Áfa tartalma eléri, 

vagy meghaladja az értékhatárt, úgy az 

adatszolgáltatást 5 napon (500.000 HUF Áfa 

tartalmat meghaladó számlák esetében 1 napon 

belül) belül WEB-es felületen történő manuális 

rögzítéssel kell teljesíteni. 

A rendszer működtetése természetesen 

rengeteg informatikai kérdést is felvet. Ezen 

informatikai kérdések megválaszolásában az 

adóhatóság felkészült szakemberei állnak 

rendelkezésre, sőt regisztráció után lehetőséget 

biztosítanak az adózónak, hogy tesztelje az 

elkészített file-okat, hogy azok megfelelnek-e a 

szigorú követelményeknek. Ahogy korábbi 

hírlevelünkben írtuk, azadóhatósági tesztelő 

rendszer a KOBAK nevet kapta, regisztrálni az 

alábbi weblapon lehet: 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/KobakReg/face

s/index.xhtml;jsessionid=edec5d32ccdb456c46a

9ed2a0b0d 

Ahogy közeledik a határidő, várhatóan további 

információk látnak majd napvilágot a rendszer 

működtetésével kapcsolatban, hírleveleinkben 

tájékoztatjuk majd ügyfeleinket ezen friss 

információkról.  

További kérdések eseté: 

https://www.nav.gov.hu/nav/gyik/onlineszamla#f

aq_5380457 
  

https://accace.hu/nav-figyelo-26-het-kobak-tesztelheto-az-online-szamlazas/
https://onlineszamla.nav.gov.hu/KobakReg/faces/index.xhtml;jsessionid=edec5d32ccdb456c46a9ed2a0b0d
https://onlineszamla.nav.gov.hu/KobakReg/faces/index.xhtml;jsessionid=edec5d32ccdb456c46a9ed2a0b0d
https://onlineszamla.nav.gov.hu/KobakReg/faces/index.xhtml;jsessionid=edec5d32ccdb456c46a9ed2a0b0d
https://www.nav.gov.hu/nav/gyik/onlineszamla#faq_5380457
https://www.nav.gov.hu/nav/gyik/onlineszamla#faq_5380457
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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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Az Accace-ről   

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 13 országban, 

több, mint 550 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 2000 

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

azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen.Accace irodák Csehországban, Magyarországon, 

Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, Bosznia és Hercegovinában, 

Horvátországban, Németországban, Macedóniában, Montenegróban, Szerbiában és Szlovéniában 

találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a megbízható partnerhálózatán keresztül 

van jelen. 

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

 

A szerzőről 

István az ACCACE-hez való csatlakozást megelőzően az Interbook Kft. ügyvezetőjeként dolgozott, 2002 
óta. Az Interbook Kft. korábban az Ernst & Young Kft. gazdasági igazgatóságaként működött, azonban 
2000. évtől a korábbi anyacégtől független, önálló jogi személyként. 

2011-ben az Interbook Kft. összeolvadt az ACCACE magyarországi cégével, és az összeolvadás után 
István vette át az immáron 20 szakemberből álló tanácsadó cég vezetését. 

István szakmai tapasztalatára valamint az új főtulajdonos nemzetközi hátterére támaszkodva gyorsan tudta 
növelni a magyarországi cég piaci részesedését. Több éves szakmai múltja a pénzügyek és a számviteli 
kiszervezés terén hozzáadott értéket jelent az ACCACE magyar ügyfeleinek. 

István a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen számviteli szakirányán, alkalmazott statisztika 
mellékszakirányán végzett. Tagja a Magyar 
Könyvvizsgáló Kamarának. Jelenleg ACCA képzésen 
vesz részt, jelentős ismeretekkel rendelkezik az IFRS és 
a USGAAP riportálásban. Folyékonyan beszél angolul 
és magyarul.  
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