
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 258. § 
5. pontja rögzíti az elektronikus számla fogal-
mát, mely szerint az elektronikus számla olyan, 
az Áfa tv-ben előírt adatokat tartalmazó szám-
la, amelyet elektronikus formában bocsátottak 
ki és fogadtak be. Az így létrejött elektronikus 
számlát mind a kibocsátó, mind a befogadó 
elektronikusan őrzi meg. Az Áfa tv. 168/A. §-a 
alapján a megőrzés során megbízható módon 
biztosítani kell a számla eredetének hiteles-
ségét, az adattartalom sértetlenségét és ol-
vashatóságát.

Az Áfa tv. 175. § (1) bekezdése szerint az 
elektronikus számla eredetének hitelességére 
és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó 
követelményeknek történő megfelelése úgy is 
biztosítható, ha az elektronikus számlát 

- minősített elektronikus aláírással látják el, 
vagy
- ha az elektronikus adatcsererendszerben 
(Electronic Data Interchange – EDI) elektro-
nikus adatként hozzák létre és továbbítják. 
(Ez utóbbi megoldás jelen ismertetőnkben nem 
kerül kifejtésre.)

A fenti követelmények biztosíthatók továbbá ak-
kor is, ha az elektronikus számlát pl. minősített 
bélyegző tanúsítvánnyal vagy minősített tanú-
sítványon alapuló fokozott biztonságú elektro-
nikus aláírással vagy bélyegzővel látják el.

Az Áfa tv. 175. § (1) bekezdésében lévő felsoro-
lás példálózó jellegű, nem jelent kizárólagossá-
got csak egy lehetséges módot a három köve-
telmény (hitelesség, sértetlenség, olvashatóság) 
biztosítására. 

E-SZÁMLA
Elektronikus számla jogi háttere

Az Áfa tv. 175.§ (3) b) pontja rögzíti, hogy az elektronikus számla alkalmazásának feltétele, hogy az 
azt befogadó fél előzetesen beleegyezzen abba, hogy számára elektronikus számlát bocsáthassa-
nak ki, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Tekintettel arra, hogy semmilyen jogszabályi 
rendelkezés nem határozza meg a beleegyezés módját, így az megtörténhet szóban, írásban vagy 
ráutaló magatartással is.

ELEKTRONIKUS SZÁMLA BEFOGADÁSA



ELEKTRONIKUS SZÁMLA FORMÁTUMA

Az elektronikus számla formátumát szintén 
nem határozza meg jogszabály, így az bármi-
lyen formátumú lehet, ugyanakkor a 23/2014. 
(VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Számla 
rendelet) rögzíti, hogy az elektronikus formában 
megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során 
az adóalany köteles az adóhatóság részére 
elektronikus kimenetet és az adatok külső 
adathordozóra történő archiválását biztosí-
tani. A rendelet szerinti kimenet formátuma 
és struktúrája alapvetően XML-fájlt jelent, 
azonban amennyiben az elektronikus szám-
la őrzése nem XML fáljban történik, úgy a 
pdf fájl is elfogadható.

Fontos továbbá, hogy a jogszabályokban megha-
tározott követelményeken túl az elektronikus 
számláknak is teljesíteniük kell a számlákra 
vonatkozó általános számviteli követelmé-
nyeket.

Minden számlának (kibocsátási formájától 
függetlenül) meg kell felelnie három alapkö-
vetelménynek: a számla kibocsátásának idő-
pontjától a számla megőrzési idejének végéig 
biztosítani kell:

 ➡ a számla eredetének hitelességét,
 ➡ tartalmának sértetlenségét és
 ➡ olvashatóságát.

A jogszabály bármilyen elektronikus adatállo-
mányt elektronikus számlának kezel attól füg-
getlenül, hogy milyen rendszerben, milyen for-
mában kerültek kibocsátásra, ezáltal (legalábbis 
az áfa törvény szabályai szerint) a pdf-ben ki-
bocsátott számla ugyanúgy megfelelhet a 
feltételeknek, mint az EDI számla, vagy a PKI 
technológiával elektronikus aláírással ellá-
tott számla.
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AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA MEGŐRZÉSE

A 2000. évi C. törvény (Továbbiakban: Számviteli 
tv.) 169. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a gazdál-
kodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti 
jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, 
értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a napló-
főkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek 
megfelelő nyilvántartást olvasható formában lega-
lább 8 évig köteles megőrizni”. Ez a rendelkezés az 
elektronikus számlákra is vonatkozik.

Ugyanezen paragrafus (5) bekezdés kimond-
ja, hogy „az elektronikus formában kiállított bi-
zonylatot – a digitális archiválás szabályairól szóló 
jogszabály előírásainak figyelembevételével – elekt-
ronikus formában kell megőrizni, oly módon, hogy 
az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat ösz-
szes adatának késedelem nélküli előállítását, folya-
matos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos 
módosítás lehetőségét”.

Az elektronikus számla megőrzésére vonatko-
zóan az elektronikus archiválásról szóló 1/2018 
(VI. 29.) ITM rendelet (továbbiakban: ITM rende-
let) is tartalmaz rendelkezéseket. Az ITM rende-
let 3. §-a kimondja, hogy „a megőrzésre kötelezett 
a megőrzési kötelezettség lejártáig folyamatosan 
köteles biztosítani, hogy az elektronikus dokumen-
tum megőrzése olyan módon történjen, amely védi 
az elektronikus dokumentumot a törlés, a meg-
semmisítés, a véletlen megsemmisülés, az utóla-

gos módosítás és sérülés, valamint a jogosulatlan 
hozzáférés ellen”. Rögzíti továbbá, hogy „a meg-
őrzésre kötelezett köteles biztosítani, hogy az őr-
zött elektronikus dokumentum értelmezhetősége, 
olvashatósága – például a dokumentum megjele-
níthetőségét lehetővé tevő szoftver- és hardverkör-
nyezet biztosításával – a megőrzési kötelezettség 
időtartama alatt megmaradjon”.

A 4. § (2) bekezdése rögzíti, hogy „a megőrzésre 
kötelezett különösen az 5-8. §-ban meghatáro-
zott módon gondoskodhat a 3. §-ban meghatá-
rozott feltételek teljesítéséről”.

Egyezően az Áfa törvényben foglaltakkal kap-
csolatban leírtakkal a ITM rendelet is példáló-
zó jelleggel sorol fel lehetséges módszereket a 
digitális archiválás tekintetében. Az elektroni-
kus dokumentum legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással való ellátása azt a célt 
szolgálja, hogy védje a dokumentumot az utó-
lagos módosítás ellen, illetve, hogy biztosítsa az 
esetleges utólagos módosítás nyomon követhe-
tőségét. 

Ezen kötelezettségeknek úgy tehetünk eleget, 
hogy az adaton legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírást és minősített időbé-
lyegzőt helyezünk el. 



Természetesen az elektronikus megőrzési le-
hetőség a papíralapon kiállított számlák ese-
tében is megvalósítható. A Számviteli törvény 
fenti paragrafusának (6) bekezdése szerint a 
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Konverziós rendelet) III. fejezetének figye-
lembevételével készített elektronikus másolattal 
a Számviteli törvény szerinti bizonylatmegőrzési 
kötelezettség teljesíthető, ha a másolatkészí-
tés alkalmazott módszere biztosítja az eredeti 
bizonylat összes adatának késedelem nélküli 
előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve 
kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

A Számla rendelet 17. § (1) kimondja, hogy a 
számlázó programmal előállított és papírra 
nyomtatott számla, valamint a számítógéppel 
előállított és papírra nyomtatott nyugta kibo-
csátónál maradó példánya - papírra nyomtatás 
helyett - elektronikus adatállományként is meg-
őrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális 

archiválás szabályairól szóló rendelet szerint 
történik. A 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: 
Art.) bizonylatok megőrzéséről szóló 78. § (8) 
bekezdése rögzíti, hogy „az (1)–(6) bekezdésben 
foglalt kötelezettség az iratok eredeti példányára, 
vagy – ha azt jogszabály nem zárja ki – eredeti pél-
dány hiányában a jogszabályban előírt módon, 
elektronikus úton előállított hiteles másolatára vo-
natkozik. Az adóigazgatási eljárásban az irat ere-
deti példánya – ha annak megőrzését jogszabály 
nem írja elő, és adózó azzal nem rendelkezik – nem 
kérhető”.

A fentebb ismertetett jogszabályi rendelkezé-
sek alapján kimondható, hogy megőrzési köte-
lezettség elektronikus úton történő teljesítése 
papíralapú okirat esetén a Konverziós rende-
let szerinti digitalizálással, elektronikus számla 
esetén pedig kriptográfiai figyelés szolgálta-
tás igénybevételével is megvalósítható.
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szereplője volt, máig 100%-ban magyar tulajdonú 
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