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Kedves Érdeklődő! 
 
Köszönjük, hogy fogadja tájékoztatónkat! 
 
Amint bizonyára értesült róla, 2018. július 01-je óta adatokat kell szolgáltatni - jellemzően 
azonnal, késlekedés nélkül - azon belföldi adóalanyok számára kiállított számlákról, 
amelyeknek adótartalma (Áfa) eléri, vagy meghaladja a 100.000 Ft.-ot. 
Mindez igaz volt eddig, illetve 2020. július 01-ig, ezt követően már megszűnik a 100.000 Ft-os 
értékhatár, azaz az adatszolgáltatási kötelezettség a "0" Ft. adótartalmú számlákra is 
vonatkozni fog, sőt a hatályos előírások szerint 2021 január 01-től már az egyszerű "lakossági" 
értékesítések, szolgáltatások számlái is jelentés kötelessé fognak válni. 
Ez az ügyvédi irodák tevékenységét is markánsan érinti, hiszen így valamennyi kiállított számlát 
kivétel nélkül, a számla értékétől és a vevő jellegétől függetlenül le kell jelenteni a NAV 
számára. 
 

A 2020. július 01-től hatályos jelentési kötelezettség legfontosabb 
előírásai: 
Az Országgyűlés 2019. december 03-án elfogadta a "T8015." számú törvényjavaslatot. 
A törvényjavaslat részletesen foglalkozik a "NAV online számla adatszolgáltatás" 
követelményeivel is, ezek közül talán az egyik legfontosabb információ a törvényjavaslat 52. 
oldalán, a "2. melléklethez" cím alatt olvasható: 
"A Javaslat 2020. július 1-jétől bővíti az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső számlák körét. Így adatot 
kell szolgáltatni minden olyan kibocsátott vagy kiállított számla tekintetében, melyet belföldi adóalanynak 
belföldön teljesített ügyletről állítanak ki…" 
 
Ennek értelmében megszűnik az eddigi 100.000 Ft-os adótartam, mint a jelentési kötelezettség 
minimum értékhatára, 2020. július 01-jétől azonnali adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő 
valamennyi belföldi adóalany számára kiállított számla esetében függetlenül attól, hogy annak 
egyáltalán van-e adótartalma avagy sem. 
Az "azonnaliság" pedig azt jelenti, hogy számítógéppel kiállított számla esetében a 
számítógépes programnak azonnal küldenie kell az adatokat a NAV rendszer számára, kézzel 
írt számla esetében pedig az adatokat kézi bevitellel, 1-4 napon kell teljesíteni a NAV erre 
rendszeresített webes felületén. 
Belátható, hogy ettől a pillanattól kezdve a kézzel készített számlázás (számlatömb) dupla 
adatrögzítést fog jelenteni, hiszen a számlatömbben kiállított számla adatait még kézzel újra be 
kell írni a NAV webes űrlapjára is. 
Mindez ráadásul csak a kezdet, hiszen - amint az a következő pontban is olvasható - 2021-től 
már a lakosság felé kiállított számlák sem maradnak ki ebből a körből, teljes lesz a jelentés 
köteles számlák köre. 
 

A 2021. január 01-től hatályos jelentési kötelezettség legfontosabb 
előírásai: 
Az imént utalt "T8015." számú törvényjavaslat 52. oldalán, a "3. melléklethez" cím alatt az 
alábbiak olvashatók: 
"A Javaslat tovább bővíti az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső számlák körét. Ennek értelmében 
2021. január 1-jétől az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a nem adóalanyok részére kibocsátott 
számlákra, valamint az adóalany részére a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről kibocsátott 
számlára is. ...”  
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Fentiekből egyértelműen kiolvasható, hogy 2021. január 01-től a "NAV online számla 
adatszolgáltatási" kötelezettség kivétel nélkül, minden kiállított számlára vonatkozni fog. 
Amint azt az előbbi pontban már jeleztük, az adatszolgáltatási kötelezettség független attól is, 
hogy a számlát milyen úton állították elő, számítógéppel avagy számlatömbben írták meg 
kézzel, mindössze az adatszolgáltatás módja eltérő. 
 
A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az irodai számlázás számítógépes szoftver nélküli 
megoldása meglehetősen nehézkessé válik a közeljövőben, hosszú távon semmiképp nem 
fenntartható. 
A számlakészítés és az azonnali adatszolgáltatás természetesen egy jól megalkotott, könnyen 
kezelhető célszoftverrel a legegyszerűbb. 
Cégünk "EurOn Magic számlakészítő és NAV online számla adatszolgáltatás" 
programja az egyszerű és esztétikus számlakészítési feladaton túl, a "kezdetektől" 
felkészült az azonnali NAV adatszolgáltatási kötelezettség automatikus teljesítésére. 
 

 
"EurOn Magic" számlakészítő programunk 2005 óta van jelen a 
szoftver piacon: 
"EurOn Magic" számlakészítő programunk közkedvelt, könnyen kezelhető és gyakorlatias 
program, melynek első verzióját 2005-ben adtuk ki. 
A program képernyő felületei és a nyomtatott számlák igényesek, precízek, esztétikusak. 
A program nem célozta meg a piaci igények teljes körű lefedését, ennek is köszönhető, hogy 
kezelése nem bonyolult, könnyen átlátható. 
Klasszikus irodai szoftver, nem tartalmaz készlet nyilvántartást és hasonló, kifejezetten a 
termék értékesítésekre koncentráló, részletező adatokat. 
Az általános irodai munkára, terjedelmes, részletes szöveges szolgáltatás leírások 
számlázására van "kihegyezve". 
Természetesen beépített adattörzsek (vevők, szolgáltatás és tétel törzs, pénznemek, országok, 
helységek, fizetési módok, lábléc szövegek, számla felíratok különböző nyelveken stb.) segítik 
a testreszabást és a gyors adatbevitelt. 
Ahogyan mondani szoktuk, ez egy "sokoldalú, jóindulatú" program, amely esztétikus, precíz, 
kulturált kezelőfelületet és számlaképet kínál, mindezt tetszőleges nyelven, tetszőleges 
pénznemben és széleskörű testreszabási rugalmassággal. 
A program kezelő felülete "úgy van kitalálva", hogy gyakorlatilag a program feltelepítését és 
regisztrálását követően, a szoftver részletes ismerete nélkül is bárki elkészítheti számláját. 
A program indítását követően megjelenő alapképernyőn ugyanis a "Új kimenő számla" 
nyomógomb megnyomását követően szinte "kézen fogja" a felhasználót a program és 
mindenféle "hókusz-pókusz" nélkül lépésről-lépésre végigvezeti a számlakészítés folyamatán. 
A rendszer számtalan okos lehetőségét, fejlett szolgáltatásait elég később is megismerni akár a 
kezelési segédletből, akár a program próbálgatása által. 
A próbálgatásra a program külön "próba cég" adatbázist telepít, itt bármit ki lehet próbálni, az itt 
rögzített adatoknak semmilyen hatása nem lesz az „éles” cég adataira. 
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NAV online adatszolgáltatás funkciók: 
Amint már korábban jeleztük, "EurOn Magic" számlakésztő programunk a "kezdetektől fogva", 
azaz 2018. július 01-óta felkészült az azonnali NAV online számla adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésére. Az eltelt közel két év tapasztalatai bebizonyították, hogy szoftverünk 
valamennyi forgalomban lévő Windows operációs rendszeren stabilan, megbízhatóan látja el 
ezt a feladatát. 
Adatküldési probléma a program hibájából nem fordult elő, az internet kapcsolat hibája miatt 
meghiúsult küldéseket - a kapcsolat helyreállását követően - a program ismétlő 
automatizmusaival rendben megoldotta. 
Programunk NAV online számla adatszolgáltatás és monitoring funkciói nemcsak egyszerűen 
megvalósítják a bejelentés köteles számlák azonnali és automatikus továbbítását, hanem külön 
információs felületet is biztosítanak ahhoz, hogy pontosan megtekintsük a beküldött, vagy 
beküldendő számláink állapotát, az esetleges sikertelen küldések okát, a küldések pontos idejét 
stb. 
Mindez természetesen listaszerűen nyomtatható is. 
Minden beküldést követően azonnal információt kapunk arról, hogy a küldés eredményes volt, 
avagy sem, hiba esetén mi a hiba oka (pl.: internet elérési probléma stb.). 
A program megfelelően felvértezett az üzemzavarok, az adatbeviteli hibák kiszűrését illetően, 
így nagy biztonsággal, hatékonyan valósítja meg a számlaadatok NAV felé történő 
továbbítását. 
Üzemzavar esetén, a "háttérben" automatikusan próbálkozik a függőben lévő számlák 
továbbítására, megkímélve a felhasználót a manuális beavatkozások jelentős részétől. 
 

A program előfizetése: 

Programunk előfizetése jogszabály követési garanciát nyújtó éves díj ellenében történik. 
A megrendeléskor sincs egyszeri beszerzési összeg, csak az éves díj. 
Cégünk különösen nagy hangsúlyt fektet a program frissítések pontos, időben történő 
elkészítésére, a frissítések pontos kiadására. 
A NAV szigorú elvárásai, az összetett pénzügyi szabályok miatt lehetnek olyan szituációk, 
amikor pénzügyi jártasság nélkül nehezen eldönthető, hogy éppen milyen számlázási eljárást 
kellene követni (érvénytelenítés, jóváírás stb.) Cégünk ilyen esetben sem "hagyja magára" 
ügyfeleit, készséggel nyújtunk támogatást a megfelelő műveletek elvégzéséhez 
elérhetőségeinken. 
Általánosan büszkék vagyunk arra, hogy cégünk nemcsak szoftvereket fejleszt és értékesít, 
hanem folyamatos támogatást nyújt ügyfeleinek a napi gyakorlati problémák megoldásához, 
nem automatákkal, hanem emberi hanggal találkozik az, aki tőlünk segítséget kér. 
 
"EurOn Magic" programunk az alábbi elemekből-modulokból áll, melyek többsége külön-külön is 
előfizethető:  

• "Kimenő számla készítése és NAV online számla adatszolgáltatás" modul (önállóan is 
rendelhető): 34.000 Ft.+Áfa/év.  

• "Házipénztár vezetés" modul (önállóan is rendelhető): 22.000 Ft.+Áfa/év.  
A modul árából 2020. június 30-ig 50% árengedményt adunk a "Kimenő számla 
készítése és NAV online számla adatszolgáltatás" adatmodullal történő együttes 
megrendelés esetén: 11.000 Ft.+Áfa/év. 



ViBaStile Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Levélcím : 2112 Veresegyház, Kodály Z. u. 30.  Tel.: 06-28 950-352, 06-309-520-545 
E-m@il: vibastile@vibastile.hu, web: www.vibastile.hu 

 
 

• "Bejövő számla feldolgozás" modul (önállóan is rendelhető): 16.000 Ft.+Áfa/év. 
A modul árából 2020. június 30-ig 50% árengedményt adunk a "Kimenő számla 
készítése és NAV online számla adatszolgáltatás" adatmodullal történő együttes 
megrendelés esetén: 8.000 Ft.+Áfa/év. 

• "Banki pénzügyi teljesítések" modul: A modult ajándékba adjuk a "Kimenő számla 
készítése és NAV online számla adatszolgáltatás" modulhoz. 

• "Automatikus boríték címzés a számlákhoz" modul: A modult ajándékba adjuk a 
"Kimenő számla készítése és NAV online számla adatszolgáltatás" modulhoz.  

 

További információk letöltése: 

"EurOn Magic" programunkról további információkat ismerhet meg a weboldalunkról letölthető 
tájékoztatónkban: http://www.vibastile.hu/marketing/arak/szamlaprog.pdf 

"EurOn Magic" weblap: http://www.vibastile.hu/frmkiszla.html 

A "T8015." törvényjavaslat szövege: http://www.vibastile.hu/programok/doc/08015.pdf 

A NAV online adatszolgáltatás és monitoring modul kezeléséről, alapvető működési jellemzőiről az 
alábbi letölthető anyagban is olvashat: 
http://www.vibastile.hu/programok/helpek/euron/NAVfelhasznaloi.doc 
 
Programunk a www.vibastile.hu weboldalunkról letölthető, telepíthető, DEMO üzemmódban 
kipróbálható. 
 
Széles körben kipróbált, megbízható - ezért közkedvelt - programunkat jószívvel ajánljuk szíves 
figyelmébe. 
 
Kérjük, hogy kérdéseivel bátran forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken! 
 
Köszönjük érdeklődését, további sikeres munkát kívánunk! 
 
Tisztelettel, 
 
ViBaStile Kft. 
Tel.: 06 309 520 545 
web: www.vibastile.hu 
mail: vibastile@vibastile.hu 

 


