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Számlaadat-szolgáltatási változások 2021. január 4-től 
2020. július 1-ig minden számlakibocsátónak regisztrálnia kellett a NAV Online Számla 
adatszolgáltató felületén. A 2021. január 4-i változás lényege, hogy most már nem csak az 
áfaalanyoknak kiállított számláról kell adatot szolgáltatnunk, hanem lényegében minden 
kiállított számláról (nem áfaalany személynek, szervezetnek és a külföldi áfaalanynak kiállított 
számlákról is), tehát a magánszemély részére kiállított számlákról is, ha nincs 
pénztárgépünk. Ha van online pénztárgépünk, akkor változatlanul azt használjuk. (Főszabály 
szerint a belföldön teljesített ügyletekről. A külföldi (vagy külföldet érintő) ügyleteket 
lebonyolító számlakibocsátókra részletesen kitér a szabályozás, erről most nem írunk bővebben.) 

Az adatszolgáltatásra háromféle lehetőség van 2020. július 1-től: 

1. Papíron kiállítottuk a számlát, és a rajta szereplő adatokat lejelentettük a NAV Online 
Számla felületén. 

2. A NAV Online Számlázó programját használtuk, és kiállítottuk a számlát (ezzel 
automatikusan egyben lejelentettük a NAV felé a számlát).  

3. Egy másik cég számlázóprogramja (pl. SZÁMLÁZZ.HU) segítségével állítottuk ki 
ezeket a számlákat, és azon a felületen jelentettük le a számlákat a NAV felé. 

Számlaadatokkal, számlázás szabályaival kapcsolatos további részletek ezen a linken olvashatóak. 

A NAV a 2021. január 04. és március 31. közötti időszakra vonatkozóan – meghatározott 
feltételek mellett – nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem, vagy nem 
megfelelően szolgáltatnak adatot. Legkésőbb 2021. március 31-ig van lehetősége az 
áfaalanyoknak számlázó programjaikat felkészíteni az új, 3.0-ás verziójú séma alkalmazásával 
történő adatszolgáltatásra a NAV által alkalmazandó szankciók nélkül. 
Forrás: https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlakibocsatok_sz20201231.html 

Pénztárgép / PTGSZLAH 
Fontos információ, hogy amennyiben egy szállásadó eddig pénztárgép hiányában PTGSZLAH 
nyomtatványon küldte be kiállított számlák adatait a NAV felé, erre most már nem lesz 
szükség. Helyette a fent leírtak szerint kell az online adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget 
tenni. 

Készpénzmentes fizetés biztosítása – Pénztárgépesek figyelmébe: 
A NAV-hoz bekötött pénztárgépet üzemeltetőknek 2021. január 1-től el kell fogadnia a 
készpénzmentes fizetés valamely formáját. 

Miután több lehetőséget is megvizsgáltunk a legkedvezőbb megoldást keresve, irodánkban végül 
a Budapest Bank kártyaolvasó terminálja került telepítésre. Ajánljuk a bank számlacsomagját, mely 
kedvező lehetőség lehet minden érintett számára. Kérdés esetén forduljon bizalommal Horváth 
Teodórához (Tel: 83/515-433, 70/436-9770, e-mail: teodora.horvath@budapestbank.hu) 
egyesületünkre hivatkozva, illetve jelezze felénk, ha érdekli a lehetőség. 

Vendégkönyv 
Fontos változás, hogy mostantól nem kell az NTAK mellett vendégkönyvet vezetniük a 
szállásadóknak, a helyi önkormányzat ezt a továbbiakban nem kéri. 

IFA és turisztikai hozzájárulás 
Január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig (jelen állás szerint febr. 8-ig) továbbra sem kell 
a szolgáltatóknak a turizmusfejlesztési hozzájárulást bevallaniuk és fizetniük. A kormány 
döntése szerint idegenforgalmi adót sem kell fizetni ebben a rendkívüli időszakban, ám a 
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megállapított, de be nem szedett adót – kivéve, ha annak összege nulla – a vállalkozásoknak be 
kell vallaniuk. Forrás: turizmusonline.hu 

Digitális okmányolvasó  
2021. április 1-től minden szálláshelyen digitális okmányolvasó segítségével kell érkeztetni, 
regisztrálni a vendégeket. Sajnos továbbra sincs hivatalos információ, lista az elfogadott 
eszközökről, mely készülékek alkalmasak a kötelező adatszolgáltatáshoz, ill. a beszerzés módjáról. 
Amint bővebb információval tudunk szolgálni, tájékoztatjuk partnereinket. 

VIZA – Vendég Információs Zárt Adatbázis 
2021. április 1-től a szálláshelyre való bejelentkezés az úti okmányok digitális beolvasásával 
történik majd. A szálláshelykezelő szoftverbe berögzített vendégadatok a Vendég Információs 
Zárt Adatbázisba (VIZA) is bekerülnek. A jogszabályok szerint a rendőrség a VIZA 
rendszert a bűnüldözés és a bűnmegelőzés érdekében, kizárólag konkrét adat keresésére 
használhatja majd. A rendszer szigorúan zárt és védett adattár, amelyre a jogszabályok által 
elrendelt, különlegesen szigorú biztonsági előírások vonatkoznak. 

Tájékoztatás szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség hamarosan információs honlapot indít, 
amelyen a VIZA rendszerhez való csatlakozásról a szálláshely-szolgáltatók számára minden 
információt közzé fog tenni annak érdekében, hogy a szolgáltatók egyszerűen és gyorsan tudjanak 
majd belépni a rendszerbe. 


