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                                                 Új számlázási rendelet – fokozatos hatálybalépés fázisai 
                                             New invoicing requirements to be gradually phased in 

 
  A 2014. június 30-án elfogadott a 

számla és a nyugta adóigazgatási 
azonosításáról, valamint az         
elektronikus formában megőrzött 
számlák adóhatósági ellenőrzéséről 
szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rende-
let (a továbbiakban „új számlázási 
rendelet”) fokozatos hatálybalépésé-
vel új kötelezettségeket ró az 
adózókra. Az új számlázási rendelet 
a korábbi 24/1995. (XI. 22.) PM ren-
deletet váltja fel, és egyúttal a korá-
bbi rendelet szabályait frissíti, 
módosítja, valamint új szabályokat 
vezet be a számlázással kapcsolat-
ban.  
 
2014. július 1-jétől hatályos           
fontosabb rendelkezések 
 
Az új számlázási rendelet sok esetben a 
korábbi számlázási rendelettel megegyező 
rendelkezéseket tartalmaz.  
 
Az új számlázási rendelet hatálya 
 
a) a nyomtatvány felhasználásával     
kibocsátott nyugtára és számlára, 
b) a számlázó programmal előállított 
számlára, és 
c) a számítógéppel előállított nyugtára 
 
terjed ki. 
 
Fontos kiemelni, hogy az új rendelet előír-
ja, hogy az adóalanyok különböző        
országokban érvényes adószámai alatt 
kiállított számlákon külön sorszámtarto-
mányokat kötelesek vezetni.  
 
A fentieken túl a számlázó program     
értékesítésekor, vagy rendelkezésre 
bocsátásakor az értékesítőnek, vagy ren-
delkezésre bocsátónak magyar nyelvű 
felhasználói dokumentációt kell a vevő 
rendelkezésére bocsátania, melynek tar-
talmaznia kell legalább a rendeletben előírt 
tartalmi elemeket. A rendelet értelmében a 
számlázó program csak a felhasználó 
dokumentációban szereplő funkciókkal 
működhet, új funkció esetén a felhasználó 
dokumentumot módosítani szükséges.  

 

On 30 June 2014, the Minister for 
National Economy issued Decree No. 
23/2014 (VI. 30.) NGM on the tax 
administration identification of 
invoices and receipts, and the verifi-
cation of electronically stored in-
voices by the tax authority (“the 
Decree”). The gradual phasing-in of 
the Decree’s provisions will impose 
additional obligations on taxpayers. 
The new Decree replaces Decree No. 
24/1995 (XI. 22.) PM, updating and 
amending the earlier rules, and  
introducing new rules on invoicing. 
 
Key provisions effective from 1 July 
2014 
 
Many of the new Decree’s provisions are 
identical to the earlier decree. 
 
The scope of the new Decree covers 
 
a) paper-based invoices and receipts; 
b) invoices issued using invoicing       
software; and 
c) computer-generated receipts. 
 
It is important to point out that taxpayers 
are required to use different serial number 
ranges in the invoices they issue under tax 
numbers valid in different countries. 
 
In addition, the person who sells the    
invoicing software (or makes it available) 
is required to provide Hungarian-            
-language user documentation to the 
customer. The documentation must    
include, at a minimum, the content ele-
ments specified in the Decree. Under the 
Decree, the documentation must describe 
the functions of the invoicing software. 
The documentation must be amended 
whenever a new function is introduced. 
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  Key provisions effective from               
1 October 2014 
 
From 1 October, the new Decree imposes a 
new administrative obligation on taxpayers 
that was not included in previous regula-
tions: taxpayers must report it to the tax 
authority if they start using or discontinue 
using invoicing software. 
 
Invoicing software already in use before 1 
October has to be reported using the 
“SZAMLAZO” form the tax authority has 
designated for this purpose, by 15 Novem-
ber 2014. The deadline for reporting in-
voicing software first used after 1 October 
2014 is 30 days. Taxpayers must also file a 
report when they discontinue using an 
invoicing application (or an online       
invoicing system). In such cases, the    
general 30-day reporting deadline applies. 
There is only one exception: if the use of 
the software is discontinued between          
1 October and 15 October 2014, reports 
must be filed by 15 November. 
 
Users of invoicing software are subject to 
the reporting obligation. The tax           
authority’s information bulletin contains 
an important presumption for issuing 
invoices under authorisation: the user of 
the invoicing software is the taxpayer in 
whose name the invoice is issued, i.e. the 
authoriser. For example, if a Hungarian 
company authorises a foreign company to 
issue invoices on its behalf, the authoriser 
must report the invoicing software used by 
the foreign company. If the authorisation 
also covers making declarations, the    
authorised issuer may also report the   
software used. 
 
Information on the reporting obligation, a 
draft version of the SZAMLAZO form, 
together with the draft explanatory notes, 
can be downloaded from the tax authority’s 
website. 

 

 

2014. október 1-jétől hatályos      
fontosabb rendelkezések 
 
Az új számlázási rendelet, a korábbi sza-
bályozásban eddig nem ismert, új admi-
nisztrációs kötelezettséget állapít meg az 
adózók részére ez év október 1-jétől, 
mégpedig a számlázási program haszná-
latba vételének vagy használatból való 
kivonásának adóhatóság felé történő beje-
lentését.  
 
Az október 1. előtt is már használatban 
lévő számlázó programok bejelentését az 
adóhatóság által erre a célra rend-
szeresített SZAMLAZO nyomtatványon 
2014. november 15-ig szükséges megtenni. 
A 2014. október 1-jét követően használat-
ba vett programokra 30 napos bejelentési 
határidő áll rendelkezésre. Szintén beje-
lentés köteles az, ha az adózó a használat-
ból kivonja a programot (vagy online 
számlázási rendszer esetében a szolgál-
tatás igénybe vételét az adózó befejezi). 
Ebben az esetben is 30 napos általános 
bejelentési határidő van előírva egy ki-
vétellel: szintén november 15-ig kell beje-
lenti a használatból kivonást/igénybevétel 
befejezést, ha az 2014. október 1-je és 
október 15-e közé esik.  
 
A számlázó programot használó köteles a 
számlázó program bejelentésére. Fontos 
vélelmet határoz meg a NAV tájékoztatója 
a meghatalmazáson alapuló számlázás 
esetére: a számlázó programot használó az 
az adóalany, akinek a nevében a számlát 
kiállítják, tehát a meghatalmazó. Például, 
amennyiben egy magyar vállalkozás    
meghatalmaz egy külföldi társaságot 
számláinak kiállítására, akkor a meg-
hatalmazónak szükséges bejelentenie a 
külföldi társaság által használt számlázó 
programot. Amennyiben a meghatalmazás 
nyilatkozattételre is kiterjed, akkor a meg-
hatalmazott is bejelentheti az általa 
használt programot.  
 
A számlázási program bejelentéséről szóló 
kötelezettségről az adóhatóság honlapján 
tette közzé a tájékoztatóját, illetve a 
SZAMLAZO nyomtatvány tervezetét,  
illetve kitöltési útmutató tervezetét.  
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2015. július 1-jétől hatályos           
fontosabb rendelkezések 
 
Fontos változást jelent az adózók számára 
az, hogy az új számlázási rendelet a      
korábbitól eltérő szabályokat ír elő az             
elektronikusan archivált számlák 
adóhatósági ellenőrzés céljából való 
átadására. Jövő év közepétől már ponto-
san a jogszabályban előírt – meghatá-
rozott adatszerkezetű – formátumban 
lehet az elektronikusan archivált 
számlákat átadni az adóhatóság részére.  
 

 

* * * 

 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon Gergely-Tóth Tamáshoz         

(tel: +36 1 461 9894,  

e-mail: tamas.gergely-toth@hu.pwc.com) 

vagy szokásos kapcsolattartó partneréhez. 

 

 

* * * 

 

 

Szerezzen alapos és komplex tudást a 
magyar és nemzetközi adózás általános 
szabályairól, gyakorlati tudnivalóiról, 
illetve az egyes adónemek specialitásairól. 
Vegyen részt Ön is a „DipTax - PwC’s 
Academy Diploma magyar és nemzetközi 
adózásból” képzésen! 
 
Időpontok:  
I. modul: 2014 okt. 28-29-30. 
II. modul: 2014 nov. 4-5-6. 
III. modul: 2014 nov. 12. 
IV. modul: 2014 dec. 1-2-3. 
 
Online jelentkezés: 

http://www.pwc.com/hu/hu/academy/ad

o-es-jog/jelentkezes-diptax.jhtml 

 

* * * 
 

Promóciókhoz kapcsolódó aktuális adó- és 

jogi kérdésekre adnak választ a PwC szak-

emberei október 6-án a „Promóciós csap-

dák” című előadáson. 

 

Jelentkezzen online: 

http://www.pwc.com/hu/hu/academy/ad

o-es-jog/jelentkezes-promociok.jhtml 

 

 

 

 

 

Key provisions effective from 1 July 
2015 
 
Another important change for taxpayers is 
that, from the middle of next year,        
electronically stored invoices will have to 
be submitted for audit purposes to the tax 
authority with a clearly defined data    
structure. 

 

* * * 

 
If you have any questions regarding the 

above, please contact Tamás Gergely-Tóth 

(phone: +36 1 461 9894, 

e-mail: tamas.gergely-toth@hu.pwc.com) 

or your relationship partner. 
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