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TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

Ezúton értesítjük, hogy a Rendszerinformatika Zrt. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Tv. (továbbiakban: Áfa tv.) 

175. §-ában („Elektronikus úton kibocsátott számlára vonatkozó szabályok”) foglaltak szerint, 2015. március 1. óta elektronikus 

úton is bocsát ki számlát. 

 

Az elektronikus számla lényege, hogy a papírra nyomtatás helyett csak elektronikus módon kerül kibocsátásra és továbbításra, valamint a 

befogadó és a kiállító is elektronikus formában tárolja, a NAV elektronikusan ellenőrzi. Az elektronikus úton kibocsátott számla (e-számla) 

ugyanazon adattartalommal rendelkezik, mint a papíron kibocsátott, formailag is azonos kinézetű. Az e-számla egyenértékű a papíralapú 

számlával, a hiteles elektronikus aláírás és időbélyegző révén a jogszabályi megőrzési elvárásoknak is maradéktalanul megfelel. A számlázó 

rendszerünkkel kiállított elektronikus számla mindössze egyetlen pdf formátumú fájl, amely csatoltan tartalmaz egy NAV séma szerinti XML-t, 

elektronikusan alá van írva és időbélyegzővel el van látva. Az e-számlák megnyitásához Adobe Acrobat Reader 8 vagy annál újabb verzióra van 

szükség, amely letölthető a http://www.adobe.hu oldalról. 

 

Korszerű és egyben környezetbarát megoldásunk az Önök számlakezelési folyamatait is egyszerűsíti, mellyel kapcsolatos 

részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: http://www.szamlakozpont.hu/befogadas  

 

Együttműködő e-számla szolgáltatónk, a Számlaközpont Zrt. minden partnerünknek online felhasználói fiókot biztosít. A www.szamlakozpont.hu 

portálra bejelentkezve bizonylatait bármikor megnézheti/letöltheti, kontírozhatja, tetszés szerint leválogathatja vagy táblázatba rendezheti. 

Egyszerűbben kereshet adatokat korábbi számláiról, azok tárolását, folyamatos elérhetőségét a vonatkozó előírásoknak megfelelően tárgy + 8 

évig díjmentesen biztosítjuk. 

A tárolt számlák feldolgozását adatexport funkció segíti, mellyel könnyen beillesztheti könyvelési rendszerébe a leválogatott bizonylatokat, így 

megvalósítva a teljes papírmentes számlakezelést. Az iktatási információk a számlán digitálisan elhelyezhetők, illetve minden olyan kapcsolódó 

melléklet (szállítólevél, teljesítésigazolás, marketing anyag… stb.) ami közvetlen a számlához kapcsolódik. 

 

A Számlaközpont rendszerén keresztül küldött elektronikus számlák esetében a letöltő link megnyitásával egyezik bele a 

számlabefogadó elektronikus számlák fogadásába. A Számlaközpont rendszerén keresztül kiküldött elektronikus számla 

befogadója minden esetben tájékoztatást kap a számla kezelését illetően, továbbá ügyfélszolgálat tájékoztatást ad a felmerülő 

kérdésekkel kapcsolatban. Bővebb tájékoztatás található az e-számla kibocsátásáról és befogadásáról az Infokommunikációs 

Államtitkárság web oldalán is (http://ekk.gov.hu/hu/e_szamlazas). 

 

Az elektronikus számla befogadásáról alábbiakban tud nyilatkozni. Amennyiben az előzőekben cégüket már regisztrálták (az első 

elektronikus számla átvételével) a Számlaközpont rendszerében, kérjük az előző regisztrációnál közölt e-mail címet adja meg, 

mert a rendszer arra címre küldi a számlaértesítéseket. 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott ______________________________________________, mint a __________________________________________________________ 

(adószám: _____________-_____-______), törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a Rendszerinformatika Zrt. 

elektronikus úton kibocsátott számláit, a ______________________________________ @________________________ e-mail címre 

befogadom, a megadott e-mail címre küldött elektronikus számlákat átvettnek tekintem. 

 

Kijelentem, hogy az elektronikus számlára vonatkozó szabályokkal tisztában vagyok. Vállalom, hogy a fentebb 

megadott e-mail cím változása esetén haladéktalanul, írásban értesítem a Rendszerinformatika Zrt-t. 

 

Kelt: __________________________________ 

 

 P.H. __________________________________________________ 

 jogszerűen (cégszerűen) nyilatkozó képviselő 

 

 

Szállító (Rendszerinformatika Zrt.) e-számláit a Számlaközpont Zrt (H-1023 Budapest, Lajos u. 28-32) közreműködésével juttatja el a 

Vevőhöz. Számlaközpont Zrt. garantálja a jogszabályoknak megfelelő (2007. évi CXXVII. törvény) e-számlára vonatkozó követelményeinek 

kielégítését, a hitelességre és az archiválásra vonatkozóan. 
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