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Elektronikus számla 

 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
Hírlevelünk aktuális számában az elektronikus számla megítélésével, valamint megőrzésévek kapcsolatos 
adminisztrációs egyszerűsítésekről szeretnénk tájékoztatást nyújtani. 
 
2013. január 1-től módosult az elektronikus számla fogalma. A módosítás révén lehetővé válik a bizonylatok 
egységes kezelése, csökkentve az adminisztrációs terheket. 
 
2013. január 1-jétől elektronikus számla az, amely  

• tartalmazza az Áfa tv. szerinti kötelező elemeket, illetve  

• elektronikus formában bocsátották ki és fogadták be.  
(A számla kötelező tartalmi elemeiről a 2013. 01.03-i hírlevelünkben adtunk tájékoztatást.) 

 
Az új megközelítés értelmében elektronikus számlának minősül az is, ha 

• a számlát kibocsátó kinyomtatja a számlát, majd beszkenneli és elküldi a vevőnek; 

• a számlát kibocsátó nem nyomtatja ki a számlát, hanem a nyomtatási funkciót áttelepíti a vevőhöz, s 
először a vevőnél kerül a számla kinyomtatásra. 

 
A fenti értelmezést azt teszi lehetővé, hogy hatályon kívül került a számla, egyszerűsített számla és nyugta 
adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 
24/1995 (XI.22) PM rendelet (1/F. § (1) bekezdése, amely azt írta elő, hogy a számlázó programnak a számla 
adattartalmának papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy a számla eredeti és másolati példánya 
egymástól megkülönböztethető és eredeti példányként csak 1 példányban legyen nyomtatható. Tehát az 
előírásoknak már megfelel minden olyan számlázó program, amely nem kezeli a számlapéldányokat! 
 
Az adózásban és a számvitelben is a fentiekben leírt módon a vevőhöz juttatott számlát úgy kell kezelni, mint 
ahogy a hagyományos papír alapú számlát. 
 
Van azonban két olyan tényező, ahol azonban számít, hogy papíralapú vagy elektronikus számláról van-e szó. 
Ezek: 

• Az elektronikus számlázáshoz továbbra is a vevő beleegyezése szükséges, mert a számla elektronikus 
fogadásának technikai feltételei is vannak. (Pl. rendelkeznie kell e-mail kapcsolattal, címmel).  
Főszabály - eltekintve az EDI alapú elektronikus számláktól -, hogy a vevő beleegyezésének nem kell 
írásban történnie, hanem beleegyezésnek számít a ráutaló magatartás is, azaz, amikor a vevő befogadja 
a számlát és kifizeti azt; 

• Míg a papíralapú számlákat elektronikusan is meg lehet őrizni, addig az elektronikus számlát csak 
elektronikusan lehet megőrizni. A pdf formátumban történő megőrzés is elektronikus megőrzésnek 
számít. 

 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [Art.] 2013. 01. 01 nappal kiegészült egy 47/A paragrafussal, 
amely kimondja: 
 

„Az adózó, ha bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, köteles 

ellenőrzés esetén az adóhatóság részére az elektronikus hozzáférést, letöltést biztosítani.” 
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A fentiek alapján a könyvelésre elégséges eljuttatni számla kinyomtatott verzióját. 
 
A számlák befogadása és a számlák törvényi előírásoknak megfelelő megőrzése továbbra is a vállalkozások 
feladata és felelőssége.  
 
A fentiekhez kapcsolódóan szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet az Art 2012.01.01. napjától érvényes 172. § 
(20a) bekezdésére, amely az iratok megőrzésével kapcsolatos szankciókat tartalmazza. 
 

„Az adózó 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz 

eleget. Amennyiben az adózó iratmegőrzési kötelezettségének a nyomdai úton előállított számla, nyugta 

megőrzésének elmulasztásával nem tesz eleget, függetlenül attól, hogy a számla, illetve nyugta felhasználása 

ténylegesen megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság összege magánszemély esetén 200 ezer forint, más 

adózó esetében 500 ezer forint és a hiányzó számlák, illetve nyugták számának szorzata által meghatározott 

összegig terjedhet.” 

 
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.   
Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 
 
 
Dávid Éva 
közgazdász, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő 

E: eva.david@iso-focus.hu 
M: +36 30 9719092 


