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Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket egy, a
közeljövőben hatályba lépő jogszabályváltozásról, amely
megváltoztatja a számlázásra vonatkozó, és 2010. április 1től hatályos szabályokat.

“ ...továbbra is
követelmény a
számlapéldányok
hiánytalan
elszámolása, azonban
ennek módjára
vonatkozóan nincs
hatályos jogszabályi
rendelkezés. ”

A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról,
valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról
szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (továbbiakban: PMr.) jelenleg is hatályos
szabálya szerint „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.”
Ezen rendelkezés azonban az egyes adózási tárgyú PM rendeletek
módosításáról szóló 4/2010 (VIII. 13.) nemzetgazdasági miniszteri rendelet
(továbbiakban: NGMr.) 2010. szeptember 27-ével hatályon kívül helyezi.

Gyakorlati következmények
Az idézett rendelkezés hatályon kívül helyezése révén megszűnt a
jogszabályi különbségtétel a számla eredeti és másolati példánya közt.
Egyúttal meg kívánjuk jegyezni, hogy továbbra is követelmény a
számlapéldányok hiánytalan elszámolása, azonban ennek módjára
vonatkozóan nincs hatályos jogszabályi rendelkezés. Emiatt a számla
kibocsátója saját belátása szerint dönthet arról, hogy ezen követelménynek
miként kíván eleget tenni. Megfelelő módszernek tűnik, ha a korábbi eljárását
folytatja, így például az egyes számlákon továbbra is feltünteti a
példányszámokat, illetve annak eredeti, vagy másolati jellegét. Nem
kifogásolható továbbá az olyan gyakorlat sem, miszerint a számla
kibocsátója olyan számítógépes programmal rendelkezik, amely a
számlapéldányszámok rávezetése nélkül is biztosítja a számlapéldányok
hiánytalan elszámolását.
A fentiek alapján tehát az a következtetés vonható le a
jogszabályváltozásból, hogy a számlát kibocsátó ügyfeleinknek a jogszabály
adta lehetőségek kiszélesedése mellett a saját ügymenet sajátosságaihoz
igazodva a jövőben is különös körültekintéssel kell eljárnia a számla
előállítása során, fokozott figyelemmel a fentebb részletezett változásokra.
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