
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

 

Nyilvántartásunk szerint Ön, vagy az Ön által képviselt gazdasági társaság már regisztrált a 

NAV Online Számla rendszerében, és annak 2018. július 1-jei indulása óta már teljesített online 

számlaadat-szolgáltatást is. 

 

2020. július 1-jétől változnak az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség szabályai, bővül 

azon számlák köre, amikről adatot kell szolgáltatni. A változás az Ön adatszolgáltatási 

kötelezettségét is érintheti. 

 

2020. június 30. után kiállított/kibocsátott minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, 

amit egy adóalany  

- egy másik belföldi adóalanynak 

- belföldön teljesített ügyletről1 

bocsát ki, a számla áthárított áfatartalmától függetlenül. 

 

2020. július 1-jétől tehát adatot kell szolgáltatni azokról a számlákról is, melyek áthárított 

áfatartalma 100 000 forint alatti, vagy áthárított áfát nem tartalmaznak. Így adatot kell 

szolgáltatni például  

- a belföldi fordított adózású, 

- az adómentes ügyletet bizonylatoló, 

- vagy például a különbözet szerinti szabályozás alapján adózó használt cikk 

értékesítésről kiállított számlákról is. 

 

Tárgyi adómentesség 

 

2020. július 1-jétől egyes, tárgyi adómentes ügyletekről kötelező számlát – illetve a törvényi 

feltételek fennállásakor nyugtát – kibocsátani. Értelemszerűen az ilyen tárgyi adómentes 

ügyletekről (például adómentes fogorvosi szolgáltatásról, adómentes ingatlanértékesítésről) 

kibocsátott számlákról is kötelező az adatszolgáltatás. 

 

Továbbra sem kell azonban adatot szolgáltatni az olyan közérdekű vagy speciális jellegére 

tekintettel – tárgyi adómentes – ügylet bizonylatáról, amiről az Áfa tv. előírásai szerint elég 

számlától eltérő egyéb számviteli bizonylatot kibocsátani. Vagyis nem kell adatot szolgáltatatni 

például az adómentes ingatlan-bérbeadásról kibocsátott bizonylatokról még akkor sem, ha a 

bérbeadó a bizonylatoláshoz számlanyomtatványt vagy számlázó programot használ. 

  

                                                 
1 Azt, hogy az ügylet belföldön teljesített-e, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai (továbbiakban: Áfa tv.) 

alapján kell megállapítani. 

 



Számlázó programok 

 

Ha felkészült a változásra 

Ha az adatszolgáltatási kötelezettség szabályainak változásáról már értesült, és intézkedett, 

hogy számlázó programja a 2020. július 1-jétől hatályos szabályoknak megfelelő 

adatszolgáltatást teljesíteni tudja, akkor további teendője nincsen.  

 

Ha még nem 

Ha viszont még nem gondoskodott az új szabályoknak megfelelően működő számlázó 

programról, vagy meglévő számlázójának felkészítéséről, kérjük, hogy a további zavartalan 

és jogszerű működéshez tegye meg a szükséges lépéseket! 

 

Kézi számlák 

 

Fontos, hogy a nyomtatvány használatával kibocsátott, úgynevezett kézi számlák 

adatrögzítésénél is ügyeljen  

- a számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó értékhatár megszűnésére,  

- a kötelezettség alá eső számlák körének bővülésére,  

- valamint arra, hogy 2020. július 1-jétől a kézi számlákról, főszabály szerint a számla 

kibocsátását követő négy naptári napon belül kell adatot szolgáltatni. Az 500 000 

forintot elérő vagy azt meghaladó áthárított adót tartalmazó kézi bizonylatokról ettől 

eltérően, a számla kibocsátását követő naptári nap végéig kell az adatszolgáltatást 

teljesíteni. 

Kérjük, erre figyelmeztesse a kézi számlákról adatrögzítést végző kollégáit is! 

 

További fontos változás a számlázásban, hogy 2020. július 1-jétől a számlán a 

termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldi adóalany adószámának első 8 

számjegyét az áthárított adó összegétől függetlenül fel kell tüntetni. 

 

További segítség 

 

Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség új szabályairól bővebb tájékoztatást és további 

hasznos információkat a NAV honlapján, a főlapadóáltalános forgalmi adó elérési 

útvonalon található tájékoztatóban olvashat. 

 

A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos kérdését felteheti a 1819-es telefonszámon vagy 

írásban a NAV honlapján (www.nav.gov.hu), az alábbi linken elérhető felületen: 

https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html. 

 

Együttműködését köszönjük! 

 

Üdvözlettel: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

http://www.nav.gov.hu/
https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html

