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ÚJ KÖTELEZETTSÉGEK a számlázó programok használóinak!!! 

 

 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
Hírlevelünk aktuális számában a számlázó programokat használók legújabb kötelezettségéről szóló 
NGM rendeletről (A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és 

a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák 

adóhatósági ellenőrzéséről) kívánunk tájékoztatást nyújtani Önöknek. 

 

A hétfőn megjelent, és kedden részben már hatályossá is vált rendelet derült égből villámcsapásként 

érte az adószakértőket, akik az idejük jelentős részét ma az új rendeletet értelmező 
munkamegbeszéléseken töltötték. 

A rendelet más adatszolgáltatást ír elő a számlázó programokra és mást az online számlázó 
rendszerekre, bár a rendelet fogalmi meghatározása szerint az online számlázó rendszer is számlázó 

program (számlázó program: számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, 

programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is). 

 

Aki jelenleg számlázó programot használ – és idén október 1. után is szeretné azt  használni - annak 

2014. november 15-ig be kell jelenteni az adóhatóságnak a programmal kapcsolatos – alábbiakban 

felsorolt – adatotokat. 

 
Számlázó programnál be kell jelenteni a számlázó program: 

• nevét, azonosítóját; 

• fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát; 

• értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát; 

• beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén  

• a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját. 

 

Aki online számlázó rendszert használ (ami a rendelet szerint ugyancsak számlázó program), az köteles 

bejelenteni a rendszer: 

o nevét és elérhetőségét; 

o az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát; 

o az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját. 

 
Aki 2014. október 1-e után szerez be, vesz használatba számlázási programot, illetve vesz igénybe 

online számlázási szolgáltatást, annak 30 napon belül kell bejelentenie az adatokat az adóhatóságnak. 

 

Aki jelenleg is használ ilyent, annak a határidő 2014. november 15. (Az egyik paragrafus meghatároz 

egy olyan esetet is, hogy az adózó október 1. és 15. között vásárolja meg a programot, akkor szintén 

2014. november 15. a határidő.) 
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A rendelet szerint az adatokat az adóhatóság erre a célra rendszeresített nyomtatványán lehet 

bejelenteni.  

Jelenleg várjuk az adóhatóság válaszát, hogy a nyomtatványok mikortól lesznek elérhetők (a 

közszolgálati tisztviselők napja miatt várhatóan ez leghamarabb szerdán érkezhet meg, de ezidáig még 

nem lett közzétéve). 

 

 
*** 

 

Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.   

Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk 

rendelkezésükre. 

 

 

Dávid Éva 
közgazdász, adótanácsadó, IFRS mérlegképes könyvelő 

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


