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Rendkívüli HírAdó
NGM rendelet: változás a
számlázási szabályokban
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2014. július 1-jén hatályba lépett a 23/2014. (VI. 30) NGM rendelet
(„Rendelet”) a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában
megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről.
A Rendelet a korábbi 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet helyébe lépett annak számos rendelkezését
fenntartva. Mindazonáltal a rendelet új kötelezettségeket is tartalmaz mind a számlázni kívánó
adóalanyra, mind a számlázó program fejlesztőjére és forgalmazójára vonatkozóan, amelyekre
javasolt felkészülni az adóalanyoknak, annak ellenére, hogy a legtöbb változás csak később lép hatályba.
Újdonság, hogy az adóalanynak a számlázó programot, illetve az online számlázó rendszert az
adóhatósághoz be kell jelentenie, azok beszerzését, illetve használatuk megkezdését követő 30 napon
belül. A bejelentési kötelezettség azonban csak 2014. október 1-jét követően terheli az adózókat. A
bejelentéshez a Rendelet szövege szerint adóhatósági formanyomtatvány kerül rendszeresítésre. Emellett
be kell majd jelenteni az ilyen rendszerek használatból történő kivonását is.
A Rendelet rögzíti, hogy 2015. július 1-jét követően az elektronikus formában megőrzött számlák és
nyugták tekintetében adóhatósági ellenőrzés során a hatóság számára elektronikus kimenetet, illetve
archiválási lehetőséget szükséges biztosítani. A Rendelet ugyanezzel a hatállyal fogja szabályozni azt
a kötelező adattartalmat, illetve adatszerkezetet, amelyben az XML vagy egyéb elektronikus formában
megőrzött számlát az adóhatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés során. Az egyéb
elektronikus formában megőrzött számla esetében a PDF formátumot is elfogadja a Rendelet.
A fentiek mellett, az EDI rendszer esetén megkövetelt írásos megállapodásra vonatkozó mintaszerződés
átkerült a 24/1995. (XI.22.) PM rendeletből a Rendeletbe és annak 1. számú mellékletét fogja képezni.
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