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Nagyon fontos számlázási információk - nem csak cégeknek! 
 

2020. július 1-től fontos változásokat vezet be a NAV számlázással kapcsolatban, amelyek 

MINDENKIRE vonatkoznak, akik adószámmal rendelkeznek, tehát: cégekre, egyéni 

vállalkozókra, alapítványokra, egyesületekre, adószámos magánszemélyekre, stb. Fontos, 

hogy az alanyi adómentes és a katás vállalkozókra is vonatkozik a rendelkezés. 2020. július 

1-től minden számlakibocsátó köteles a kiállított számla adatait a NAV felé online felületen 

(számlázó programmal, vagy a NAV portálján keresztül) eljuttatni, ha annak vevője 

adóalany (adószámmal rendelkezik). 

Kötelező lépések 

1. Regisztráció a NAV online adatszolgáltató regisztrációs oldalán:  

2020. július 1-ig minden számlakibocsátónak regisztrálnia kell a NAV online 

adatszolgáltató regisztrációs oldalán. Nem érdemes a regisztrációval megvárni a 

2020. július 1. dátumot, mert bármilyen kérdés, probléma felmerülhet, aminek 

orvoslásához idő kell. Ezért mindenkit arra ösztönzünk, hogy minél hamarabb 

regisztráljon a NAV oldalán: https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start 

Figyelem! Az egyéni vállalkozó (magánszemély) regisztráció típusba tartoznak azok az 

áfaalany magánszemélyek is, akik nem egyéni vállalkozók, így pl. az őstermelők, ingatlan 

bérbeadók is (tehát az adószámos magánszemélyek is!). Minden nem magánszemély 

áfaalanynak (így pl. az alapítványoknak, önkormányzatoknak, egyházaknak is) a 

gazdálkodó szervezet regisztráció típust kell alkalmaznia. 

Hasznos információk a regisztrációhoz: 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol 
 

Regisztrációt követően belépve a felületre az adatszolgáltatáshoz szükség van még 
technikai felhasználó létrehozására Felhasználó menüpontban. 
 

2. Adatszolgáltatás 2020. július 1-től: 

Az adatszolgáltatást Ön háromféleképpen teheti meg:  

 számlázóprogram használatával 

 a NAV ingyenes online számlázó alkalmazása segítségével 

 a NAV online adatszolgáltató felületén 
 

3. Számlázóprogram, számlázórendszer lejelentése a NAV felé: 

Amennyiben a három adatszolgáltatási lehetőség közül az első kettő valamelyikét 

választottuk (számlázóprogram, NAV számlázórendszer), kötelesek vagyunk a 

használatbavételt 30 napon belül jelenteni a NAV felé. Ehhez a NAV 

nyomtatványkitöltő programját kell használnunk, melyet EZEN a felületen érünk el. 

Az adatszolgáltatás módjai 

1. Számlázó program: Ha Ön már számlázó programot használ, ellenőrizze a programot, 

mert a NAV regisztrációkor kapott kulcsot bele kell írni a számlázó program 

meghatározott helyére! Léteznek ingyenes számlázóprogramok is (pl. Számlázz.hu, 

Billingo, Clear Admin). 

2. NAV Online Számlázó: Ön dönthet úgy, hogy a NAV ingyenes online számlázó 

alkalmazását használja. Ebben az esetben, jelentkezzen be a NAV online adatszolgáltató 

oldalán (https://onlineszamla.nav.gov.hu/login), ahol korábban regisztrált! Ezen a 
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felületen fog tudni „átregisztrálni” a NAV online számlázójára. A technikai részletekhez 

segítséget nyújtanak a felhasználói kézikönyvek, amelyek szintén ezen a felületen 

elérhetők. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ez nem egy letölthető szoftver, online felületen működik, 

internet elérést igényel.  

3. Program nélkül: Ha Ön nem kíván számlázó programot, illetve alkalmazást 

használni, lehetősége van a NAV portál adatszolgáltató felületén (ahova előzetesen 

kötelezően regisztrált) feltölteni a papíralapon kiállított számla adatait: 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/login (számlaadat-rögzítés menüpont). 

Számlatartalom 

1. 2020. július 1. után adóalanynak kiállított számlákon kötelező lesz feltüntetni a vevő 

adószámának első nyolc számjegyét. 

2. Adóalanynak kiállított számlák kiállítási határideje a teljesítéstől számított napokat 

tekintve 8 napra csökken. 

3. Az adatszolgáltatás teljesítési határidejénél arra kell figyelni, hogy az 500 ezer forint 

áfa tartalmat meg nem haladó számlák esetében 4 napon belül, a többi számla esetén 

haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül teljesíteni kell az adatszolgáltatást! 

Pénztárgép 

Ha Ön pénztárgépet használ, fontos információ, hogy 2020. július 1-től nem ütheti be a 

pénztárgépbe a kiállított számla összegét, ha a vevő adószámmal rendelkezik, és 

számlát kér. Ebben az esetben mindenkinek kötelező a fent leírtak szerint eljárni, tehát 

online adatszolgáltatásra kötelezett. A számla másolati példányát továbbra is célszerű 

a könyvelési anyagba gyűjteni, ami most azért is fontos, mert a könyvelésnek segítség, ha 

megkapják azokat a tételeket is, amelyek a pénztárgép tételekből hiányozni fognak július 

1. után. 

Gyakori kérdések és válaszok: 

1. Állíthatok-e ki papír alapú számlát 2020. július 1. után? 

Igen, ezt továbbra is megteheti, ám ettől függetlenül a számla tartalmát rögzíteni kell a 

NAV online adatszolgáltatási felületén. 

2. Állíthatok-e ki nyugtát 2020. július 1. után? 

Igen, ezt továbbra is megteheti, itt nincs azonnali adatszolgáltatási kötelezettség, de 

amennyiben a vevő számlát kér, a számlát ki kell állítani, és ha a vevő adóalany 

(adószámmal rendelkezik), adatot kell róla szolgáltatni kötelező jelleggel. 

3. Kell-e a továbbiakban PTGSZLAH adatszolgáltatást végeznem? 

Igen, az online adatszolgáltatás egyelőre nem váltja ki a PTGSZLAH havi jelentést. 

4. Magánszemélynek kiállított számláról kell-e adatot szolgáltatnom? 

Jelenleg nem kell, de 2021. január 1-től a vevőtől függetlenül minden számláról kell az 

előzőekben leírtak szerint. 

 

 

Készült: 2020. június 8. 
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