20/2004. (IV.21.) PM rendelet
az elektronikus számláról
1.§
(1) Az elektronikus úton kiállított számla, vagy egyszerűsített számla (a továbbiakban
együtt: elektronikus számla ) adóigazgatási azonosításra akkor alkalmas, ha
a) tartalmazza az áfa-törvény 13.§-a (1) bekezdésének 16-17. pontjaiban
meghatározott adatokat,
b) a vevővel, megrendelővel történt előzetes szerződés alapján, a 2.§-ban előírt
módon bocsátották ki, és
c) az áfa-törvény 43. §-ának (7) bekezdésében megállapított feltételeknek
megfelel.
(2) Az elektronikus számla az áfa-törvény 43.§-ának (7) bekezdésében meghatározott
feltételek szerint adóigazgatási azonosításra akkor felel meg, ha az adóalany az
elektronikus számla
a) eredetének hitelességét,
b) tartalmának teljességét, megváltoztathatatlanságát, sértetlenségét,
c) értelmezhetőségét (olvashatóságát),
d) a jogosultak általi hozzáférhetőségét, valamint törlés vagy megsemmisítés
elleni védelmét
a kibocsátáskor és a számla megőrzésére külön jogszabály által előírt időtartam alatt is
biztosítja.
2.§
(1) Elektronikus számla
a) legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott
elektronikus adat formájában, vagy
b) elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával létrehozott elektronikus adat
formájában bocsátható ki.
(2) Az elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával elektronikus számla a felek által
e rendelet 1.számú melléklete szerint ajánlott tartalommal, előzetesen, írásban kötött
szerződés alapján bocsátható ki.
(3) Az elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával kibocsátott elektronikus számla
esetén a számlát kibocsátó köteles havonta a havi bevallás benyújtására előírt
határidőben az e rendelet 2.számú melléklete szerinti tartalommal papír alapú
összesítő dokumentumot két példányban kiállítani.
(4) Az összesítő dokumentum egyik példányát a számlát kibocsátó a vevő adóalanynak
megküldi, a másik példányát pedig megőrzi.
3.§
Amennyiben az adóalany ugyanannak a vevőnek, megrendelőnek kibocsátott több
elektronikus számlát tartalmazó elektronikus számlaköteget állít ki, az egyes számlák
azonos adatait elégséges egyszer feltüntetni, feltéve, hogy az összes számla valamennyi
adata hozzáférhető. A 2.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a számlaköteget
kell legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátni.

4.§
(1) Az elektronikus számlát és az összesítő dokumentumot a kiállítása szerinti eredeti
formában, az áfa-törvény 13. § (1) bekezdésének 26. Pontjában meghatározott
Közösség területén kell megőrizni.
(2) Az adóalany az adóhatóság felhívására az elektronikus számlát és az összesítő
dokumentumot ellenőrzés céljából 3 munkanapon belül bemutatja.
(3) A helyszíni ellenőrzés során az adóalany az adóhatóság részére a számlák
olvashatóságához szükséges számítástechnikai eszközöket, az eszközök
használatához szükséges dokumentációt biztosítja, a szükséges felvilágosítást
megadja. Az adóalany az általa megőrzött számlák másolatát az adóhatóság
felhívásában meghatározott csoportosításban és az adóhatóság által közzétett
formátumban is köteles az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
(4) Aki külön jogszabály szerint adó visszatérítés miatt számla bemutatására kötelezett
az adatokat az adóhatóság által közzétett formátumban is az adóhatóság
rendelkezésére bocsátja.
(5) Az adóhatóság a helyszíni ellenőrzés során jogosult az elektronikus számla
kiállításának folyamatát oly módon ellenőrizni, hogy felügyelete mellett az adóalany
számlát bocsát ki.
(6) Amennyiben a számlát a teljesítésre kötelezett adóalany nevében, képviseletében
eljáró harmadik fél adóalany bocsátja ki, amely több adóalany nevében is eljár, a
számlákat és az összesítő dokumentumokat képviselt adóalanyonként elkülönítve
kell nyilvántartania.
5.§
(1) Elektronikus számlák jogszabály által előírt megőrzési kötelezettsége esetén a
megőrzési kötelezettséget a kötelezett maga is elláthatja vagy annak ellátásával
külön törvény szerinti archiválási szolgáltatót bízhat meg.
(2) Amennyiben a megőrzésre kötelezett megőrzési kötelezettségének maga tesz eleget,
úgy köteles az elektronikus aláírással kibocsátott számlán –a mindenkori
biztonságos kriptográfiai algoritmussal előállított- időbélyegzőt elhelyeztetni olyan
szolgáltatóval, amely e szolgáltatást minősített hitelesítés szolgáltatóként nyújtja.
(3) Az elektronikus aláírással ellátott számlák kiállításához és azokra vonatkozó
megőrzési kötelezettség teljesítéséhez alkalmazott elektronikus aláírás és
időbélyegző biztonságos kriptográfiai algoritmusát az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium közleményben határozza meg.
6. §
Az elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával létrehozott elektronikus számla
megőrzése során a számla megőrzője köteles az 1.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeket
a számla őrzése alatt folyamatosan biztosítani.
7.§
(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unóhoz történő csatlakozásáról szóló
nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatálybalépést követően végrehajtott elektronikus számlázás során
kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet 5. §-a helyébe az elektronikus dokumentumok archiválásának
szabályairól, az elektronikus archiválás szolgáltatás részletes szabályairól valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos
elektronikus archiválás szabályairól IHM rendelet hatálybalépésével a következő
rendelkezés lép:
„5. § Az elektronikus aláírás alkalmazásával kiállított számlák megőrzésének
részletszabályait külön jogszabály határozza meg.”

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a számla, egyszerűsített számla és nyugta
adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és
taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI.22.) PM rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1.§-ának (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki, ugyanakkor a jelenlegi
c) pont megjelölése d) pontra módosul:
[Az (1) bekezdésben megjelölt bizonylatokon kívül más módon előállított
bizonylatok a következők lehetnek:]
„c) külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus úton kiállított
számla, amelynek szigorú számadás alá vonása az (5) bekezdés szerint
megvalósul oly módon, hogy a program -beleértve az alaki hibás, vagy
tartalmilag rontott, illetve megsemmisült vagy elveszett számla esetét iskihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, és a kibocsátó által
megőrzött számlák alapján a hiánytalan elszámolás biztosított”
b) az R. 1.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az ÁFA-tv. szerinti bizonylat –kibocsátási kötelezettség átvállalása esetén
az adóalany vevő, az adóalany pénzügyi képviselő, vagy az adóalany kibocsátó
nevében eljáró bármely harmadik fél adóalany által kibocsátott számla akkor
minősül adóigazgatási azonosításra alkalmasnak, ha
a) az 1.§ (1) és (5) bekezdésében meghatározott feltételeket a kibocsátásra
eredetileg kötelezett adóalany teljesíti, a betelt nyomtatványtömb a
tőpéldányokkal való hiánytalan elszámolás mellett a számlakibocsátásra
eredetileg kötelezett adóalanyhoz kerül vissza,
b) az 1. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti feltételek teljesítésével előállított
számla esetében a kibocsátásra eredetileg kötelezett előre, írásban
meghatározott sorszámtartományt biztosít a számla előállítója részére,
melyet maga is nyilvántart, ellenőriz,
c) a számlát előállító adóalany, amely több adóalany nevében is eljár a b)
pontban hivatkozott sorszámtartományokat képviselt adóalanyonként
elkülönítve kezeli, nyilvántartja.”
1. és 2.számú melléklet a 20/2004.(IV.21.) PM rendelethez megtalálható a MAGYAR
KÖZLÖNY 2004/51. számában.

