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Aktualitások / Cégünk az elektronikus számlázásra való áttérés mellett
döntött, a bevezetés, átállás folyamatosan történik
A partner cégünk a Számlaközpont Zrt, szolgáltatásairól bővebb információ a
www.szamlakozpont.hu oldalon található.
Természetesen van lehetőség más szolgáltató választására
Magyarországon pár cég jogosult ezen szolgáltatás nyújtására.

is,

jelenleg

Általános tudnivalók
Elektronikus számla fogalma:
„E-számla nem más, mint az áfa-törvényben meghatározott tartalommal bíró számla
vagy egyszerűsített számla, melyet elektronikus formában bocsátottak ki, továbbá
melyet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel láttak el.”
Az elektronikus számla ugyanazokat a számlaadatokat tartalmazza, mint a papír
alapú számla, ennek megfelelően ugyanolyan módon könyvelhető.
Nem minősül elektronikus számlának a hagyományosan papír alapon kiállított
számla elektronikus úton történő továbbítása, ill. annak pdf formátumban való tárolása.
A gyakorlatban a számla az eddig is használt számlázó programmal készül el, de
nem nyomtatásra kerül a vevő példánya, hanem egy pdf file készül róla, és ehhez
csatolódik az elektronikus aláírást és időbélyegzőt tartalmazó xml file (ennek
előállítását biztosítja a Számlaközpont, mint szolgáltató).
Fontos, hogy a számlához kötelezően csatolandó mellékleteket (pl.cmr, teljesítés
igazolás) is lehetőség van elektronikusan, hitelesítve a számlával együtt küldeni.
Törvényi szabályozását az Áfa törvény határozza meg, 2007/CXXVII számú
törvény 175§ definiálja
A 2012. január 1-én hatályba lépő módosításaink értelmében, amennyiben a
számlakibocsátásra kötelezett úgy dönt, hogy elektronikus aláírás és időbélyegző
használatával állít ki elektronikus számlát, úgy erről előzetesen tájékoztatnia kell a
termék beszerzőjét, igénybevevőjét, ill. beleegyezését kell kérnie- ez akár történhet
ráutaló magatartással is.
Az elektronikus számlázás a számlakibocsátónál történő bevezetése nincs hatósági
engedélyhez kötve, az adózó maga választja meg (akár számlánként) az általa
alkalmazott számlázási módot.
Az időbélyeg a számla kiállításának időpontját, az elektronikus aláírás a számla
adattartalmának megváltoztathatatlanságát biztosítja.
Érvek az elektronikus számlázás mellett
Az elektronikus számlázás azon túl, hogy jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé
a környezetünket is kíméli.
EU-s szabályozás is támogatja az elektronikus számlázás elterjedését.
Részletek, bővebb információ és tájékoztatás kérése: www.szamlakozpont.hu oldalon.

