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Elindult a regisztráció az Online Számla rendszerben
A július elsejétől kötelező számlaadat-szolgáltatáshoz regisztrálnia kell mindenkinek,
aki belföldi adóalanyok számára legalább 100 ezer forint áfatartalmú számlát állít ki
akár számlázó programmal, akár számlatömbben. A NAV Online Számla felületén a
mostantól elvégezhető regisztrációhoz ügyfélkapus hozzáférésre van szükség.
Függetlenül attól, hogy a számlát számlázó programmal vagy kézzel állítja ki valaki,
mindenképpen regisztrálnia kell a NAV Online Számla rendszerében, hogy az
adatszolgáltatást el lehessen végezni. Mostantól elérhető a regisztrációs felület:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio. A regisztrációt annak kell elvégeznie, aki az
adott vállalkozás nevében a NAV előtt törvényes képviselőként vagy állandó
meghatalmazottként eljárhat.
A NAV Online Számla aloldaláról két kattintással az Ügyfélkapu bejelentkezési oldalára
érkezik az, aki a vállalkozást képviseli, és aki sikeres azonosítás után megkezdheti a
regisztrációt. Ennek eredményeként, a regisztrációt végző személyéhez kapcsoltan létrejön
egy elsődleges felhasználó, aki az adott adózó ügyeiben a webes felületen teljes körű
intézkedési joggal rendelkezik.
A számlázó programmal történő adatküldéshez az úgynevezett technikai felhasználót is létre
kell hozni, amihez egy jelszó megadása, illetve a jogosultsági szint beállítása szükséges. Ez
biztosítja azt, hogy az adatszolgáltató számlázó programja a számlák adatait emberi
beavatkozás nélkül, időben és szabályosan továbbíthassa a NAV-hoz. A technikai felhasználó
regisztrálása után lesznek hozzáférhetők a számlázó program és a NAV szervere közötti
kommunikációhoz szükséges további technikai elemek (felhasználónév, xml aláírókulcs,
cserekulcs).
Lehetőség van arra, hogy egy gazdálkodó szervezeten belül ne csak a törvényes képviselő
férjen hozzá a rendszerhez. Létrehozhatók másodlagos felhasználók, akik jogosultságuknak
megfelelően használhatják a rendszert. Ezeket a jogosultságokat az elsődleges felhasználó
határozza meg számukra, például számlatömböt, azaz kézi számlát használó vállalkozások
számláit feltölthetik; lekérdezéseket végezhetnek.
Regisztrálni július elseje után is lehet, de legkésőbb az első adatszolgáltatással érintett számla
kiállításáig el kell végezni a műveletet. A korábbi, tesztrendszeri regisztráció nem elegendő,
mert az csak a tesztelés lehetőségét biztosítja.
Videóbemutató: https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start
Honlap: http://nav.gov.hu Video FTP server: http://media.nav.gov.hu/media
Keressen minket a Facebookon is! https://www.facebook.com/NAVprofil
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A rendszerről szóló információk, a regisztráció menetét bemutató leírás és videó, a gyakori kérdésekre
adott válaszok a NAV honlapjáról elérhető Online Számla aloldalon találhatók:
https://onlineszamla.nav.gov.hu. A regisztrációval kapcsolatban technikai segítség kérhető a NAV
Infóvonalán (1819-es telefonszám, 7. menüpont, 2. almenüpont – Informatikai segítségnyújtás) vagy
írásban a nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes funkciónál a „Számlaadat-szolgáltatás, informatikai
problémák” tárgy kiválasztásával.
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