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Új korszak kezdődik az
elektronikus archiválásban

The beginning of a new era in
e-archiving

Éveken át zajló szakmai egyeztetések és hosszas
várakozás után június végén – nem függetlenül az online számlaadat-szolgáltatás elindulásától – megjelent
a digitális archiválás szabályairól szóló új jogszabály, az
1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet.

After years of professional discussions and a long waiting
period, the new regulation regarding e-archiving (Decree
No. 1/2018. (VI. 29.) ITM) was published at the end of
last week – in tandem with the start of on-line invoice
data reporting.

Az új szabályozás mérföldkövet jelenthet a
magyarországi adózási digitalizáció történetében.
Iparági tapasztalatok alapján az elektronikus számlázás
széles körű elterjedésének egyik fő akadálya eddig az
(e-számlák esetén kötelező) elektronikus archiválás
bonyolultsága és a korábbi, több mint tíz éves
szabályozás elavult szövegezéséből eredő gyakorlati
problémák voltak.

This new regulation could be a milestone in the
Hungarian tax digitalization process as, based on our
experience with the industry, extensive application
of e-invoicing is currently held back by the former
complexity of e-archiving (which is mandatory for
e-invoices), as well as the practical issues deriving from
the outdated wording of the previous, more than tenyear-old legislation.

A rendelet könnyítéseket, egyszerűsítéseket tartalmaz,
illetve kibővíti a lehetséges archiválási módokat is. A
2018. július 1-től alkalmazható módszerek az alábbiak:

The new regulations introduce simplifications and
reliefs in general, and expand the acceptable methods
of e-archiving. From 1 July 2018, the following methods
can be applied for e-archiving:

•

fokozott biztonságú elektroniks aláírással ellátott
dokumentum saját vagy bizalmi szolgáltató általi
archiválása,

•

zárt rendszerben történő archiválás,

•

EDI alkalmazása esetén EDI-ben történő archiválás,

•

hash-kóddal együtt történő archiválás.

•

in the case of documents with advanced electronic
signatures, self-archiving or archiving via a trusted
service provider,

•

archiving in a closed system,

•

for EDI invoices, archiving in EDI,

•

archiving together with a hash code.

Fontos figyelembe venni, hogy az új rendelkezések
alkalmazandóak azon dokumentumok esetén is,
amelyeknél a megőrzési kötelezettség 2018. július 1.
előtt keletkezett, ám azok nem a korábbi szabályoknak
megfelelően kerültek archiválásra.

An important rule is that the new regulations will also
apply to documents not archived in compliance with the
previous regulation, if the archiving obligation regarding
those documents arose before 1 July 2018.

A fenti szabályok gyakorlati aspektusaival kapcsolatban
szakértőink egyeztetést folytatnak a jogalkotóval,
illetve az adóhatósággal. Ennek eredményeit egy
szakmai konferencián hozzuk nyilvánosságra, amelynek
időpontjáról hamarosan részletes tájékoztatást küldünk.

In the near future, our experts will participate in
numerous discussions with representatives of the
Ministry and the Tax Authority regarding the practical
aspects of the above rules, and we plan to present the
results at a professional conference. We will provide you
with a detailed update regarding the conference soon.

A felmerülő – akár az egyeztetéseken felvethető
– kérdésekkel kapcsolatban e-számlázásra és
e-archiválásra specializálódott szakértői csapatunk
készséggel áll rendelkezésükre.

Until then, if you have any related questions – possibly to
be included in the mentioned discussions – our dedicated
team of e-invoicing and e-archiving specialists is at your
disposal.

Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését,
forduljon bizalommal kapcsolattartó partneréhez, illetve
Deák Lászlóhoz (tel: +36 30 525 4717, e-mail:
laszlo.deak@pwc.com) vagy Szeőcs Kornélhoz
(tel: +36 30 958 3694; e-mail:
kornel.szeocs@pwc.com).

If you have any questions regarding the above, please
contact László Deák (phone: +36 30 525 4717, e-mail:
laszlo.deak@pwc.com), or Kornél Szeőcs
(phone: +36 30 958 3694); e-mail:
kornel.szeocs@pwc.com) or your usual relationship
partner.
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