
 

   

 

   

Please scroll down for English! 

Júliustól indul az online számlázás 

Január 17-én az NGM sajtóközleményben erősítette meg, hogy 2018. július 1-től élesben indul a 
gazdaságfehérítés újabb eszköze, az online számlázás. Ezzel egyidejűleg elérhetővé vált az online 
számlázás szabályait részletező számlázási rendelet tervezete és a várva várt, az informatikai részleteket 
meghatározó leírás is.  
 
A rendelettervezet követelményként határozza meg, hogy a számlázó szoftverek azonnali online 
adatszolgáltatásra legyenek képesek. Az utóbbi hónapok szóbeli kommunikációjával összhangban a 
rendelettervezetből kikerült az üzemszerű használatra vonatkozó 24-órás szabály, azaz a számlázó 
rendszereknek gyakorlatilag valós időben, emberi beavatkozás nélkül kell képesnek lenniük adatot 
szolgáltatni. A rendelettervezet új elemként részletezi az üzemzavar, a karbantartás vagy az internet-
szolgáltatás elégtelensége esetére vonatkozó szabályokat. A legfontosabb újdonság, hogy huzamosabb 
üzemzavar esetén az adatszolgáltatást az adóalanyoknak manuálisan kell megoldaniuk. 
 
Nem változtak az online adatszolgáltatás törvényi szinten szabályozott részletei, úgy mint az érintett 
ügyletek köre, az értékhatárok vagy a kézi számlákra vonatkozó szabályok.  
 
A frissen közzétett információ ismeretében újabb szakaszához ért el a felkészülési folyamat. Az érintett 
vállalkozások és a számlázó szoftverek fejlesztői nagyobb sebességbe kapcsolva folytathatják a munkát. A 
KPMG tanácsadói örömmel állnak rendelkezésre, hogy a felkészülési folyamatban támogassák 
vállalkozásukat: akár a belső fejlesztésbe bekapcsolódva, akár külső adatszolgáltatási megoldásokat 
kínálva.  
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Online invoicing goes live as of 1 July in Hungary 

On 17 January, the Hungarian Ministry for National Economy confirmed that as of 1 July 2018, online 
invoicing – another new tool for whitening the economy – will go live. In addition, the draft decree covering 
the rules on online invoicing and the long awaited description of IT-related details were published.  
 
The draft decree prescribes that invoicing software should be capable of immediate data provision. In line 
with certain informal communication over the last few months, the 24-hour rule regarding the standard 
deadline of data provision has been deleted from the decree, meaning that in practice, the invoicing 
software should be able to provide real-time data without manual intervention. As a new element, the draft 
decree includes detailed rules about cases of malfunction, maintenance and Internet service issues. An 
important new element of the regulation is that for a longer period of malfunction, data provision should be 
carried out manually.  
 
The scope of online invoicing, thresholds of data provision and rules regarding invoices issued manually 
remain the same. 
 
In light of recently published information, we have also now arrived at the next phase in the preparation for 
online invoicing. Accordingly, enterprises and invoicing software developers may now step up a gear with 
the development. Our advisors at KPMG are available to assist in the preparation process by either 
supporting in-house development or offering external data provision solutions.  
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