SZÁMLÁZÓ
Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból
történő kivonásáról

Számlázó és felvásárlási jegy programok (számítógépes szoftver) használatának bejelentése

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 202. § (4) bekezdésében foglaltakból
következően a felvásárlási okiratra - 202. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel – az Áfa tv.
számlára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ennek megfelelően a felvásárlási okiratot előállító programot is számlázó programként kell bejelenteni.
Bejelentési határidő :
2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó
programok, igénybe vett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű
programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelentenie.
A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online
számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezéséről is e nyomtatványon kell bejelentést tenni az
adóhatóság részére.
Ennek megfelelően a bejelentési kötelezettséget a tényleges használat megkezdésétől számított 30 napon
belül kell teljesíteni. Ha a számlázó program beszerzése megtörténik, azonban a tényleges használatba
vételre csak egy későbbi időpontban kerül sor, a bejelentési kötelezettséget abban az esetben is a

tényleges használat megkezdésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni, vagyis a már beszerzett, de
még használatba nem vett számlázó program esetében nem kell bejelentést tenni.
Milyen adatokat kell bejelenteni:
Fel kell tüntetni a használatba vett számlázó (felvásárlási jegy) program adatait: a számlázó (felvásárlási
jegy) program nevét, azonosítóját, a program fejlesztőjének nevét és - ha van - adószámát, az értékesítő
(forgalmazó), illetve rendelkezésre bocsátó nevét és adószámát, valamint a program beszerzésének és
programhasználat kezdetének időpontjait.
A számlázó program azonosítója bármilyen a fejlesztő által meghatározott szám-, betű-, vagy egyéb
karakterkombináció lehet, ami a számlázó program típusának egyedi azonosítására szolgál és ami alapján
a fejlesztő, a forgalmazó a számlázó programot az értékesítéskor nyilvántartásba veszi. A számlázó
program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor a vevőt, felhasználót tájékoztatni kell a számlázó
program nevéről és azonosítójáról.
A számlázó program neve és azonosítója adatok közül - figyelembe véve az elnevezések egyediségét legalább az egyik adatmező kitöltése kötelező.

Szoftvereimre (programjaimra) vonatkozóan:

Saját fejlesztésű program:

Beszerzés időpontja:

A bejelentésnek mindig a bejelentési kötelezettséget keletkeztető esemény időpontjában
érvényes/hatályos adatokat kell tartalmaznia.
Attól függetlenül, hogy a bejelentési kötelezettséget – a jogszabályban nyitva álló határidőn belül – az arra
okot adó eseménytől számított későbbi időpontban is teljesítheti az adózó, az adatokat az esemény
időpontjának megfelelően kell feltüntetni.
Pl., ha a számlázó program értékesítését/rendelkezésre bocsátását követően – még a bejelentés előtt –
változás történik az értékesítő/rendelkezésre bocsátó adataiban, úgy a korábbi, tehát az
értékesítés/rendelkezésre bocsátás időpontjában hatályos adatokat kell a bejelentésben szerepeltetni.
Értelmezésem szerint: a több éve a programomat használja akkor a beszerzés időpontja (vevői számla
dátuma) pl: 2012.01.18

Program használat kezdete:

Az NGM rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében használat megkezdése alatt a számlázó
program tényleges használatának megkezdését kell érteni, vagyis azt az időpontot, amelytől kezdve az
adóalany a jogszabály szerinti számlakibocsátási kötelezettségét az adott számlázó program
használatával teljesíti.
A számlázó program frissítése, verzióváltása esetén nem kell ismételten bejelentést tenni, miután ez
esetben a használatba vett és már bejelentett program nem – csak annak működése – változik, vagyis a
korábbi név és azonosító alapján maga a program továbbra is beazonosítható marad.
A már használatból kivont számlázó programmal korábban kiállított és megőrzött számláról másolat
készítése történik, az nem minősül a számlázó program ismételt használatának, így erre vonatkozóan
nem kell bejelentést tenni.
Készült a NAV Számlázó 1.0 nyomtatvány kitöltő program súgóban szereplő kitöltési útmutatója alapján a saját értelmezésem szerint.

Egy nyomtatvánnyal két lapon számla és felvásárlási jegy bejelentése:
1. lap számlázó

2. lap felvásárlási jegy

Új 2. lap (felvásárlási jegy) készítés az 1. lap (számlázó) adatainak átmásolásával, majd a név és dátum
átírása felvásárlási jegy adataira.
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