
Online Számlázás Holnap És Ma

Fekete Dániel



• 8 évesen a C64 programozás rabul 
ejt (POKE és GOTO)

• 13 évesen első „cég” (Skyersoft)

• 100% játékfejlesztő

• Megrögzült UI tervezés

• 2001-ben weboldalak

• 2004 körül barátokkal webdesign 
cég (Shadowhand majd VOOV)

• 2013 Billingo

Rólam



A PROBLÉMA



AZ ELSŐ MEGOLDÁS



• 2013-ban indult

• Az egyik designer barátnak kellett online számlázó és egyikkel sem 
volt megelégedve

• Nagyon egyszerű első verziót több ismerős is elkezdte használni

• 2014-ben indult nyilvánosan az első face-lift verzió

• Rögtön az első évben közel 3000 felhasználó regisztrált és kezdte el

• használni

• Mára ez már közel 20 ezer felhasználó és több millió kiállított számla

A Billingoról



Felhasználó központú design



A Második verzió



• Folyamatosan frissül és megfelel a 
jogszabályoknak

• Bárhonnan elérhető

• Egyszerre többen is használhatják

• Állandóan bővülő funkció készlet

• Egy kritikus változás (pl. NAV Online 
Számla) esetén sem szükséges váltani 
számlázót vagy várni a frissítésre

Érvek az Online Számlázás Mellett



kihívások



• FONTOS: Bármit is ígérhet az online számlázó szolgáltatója, a NAV 
szemszögéből mindig a számla kiállítója a felelős a számla 
helyességéért - ezért nagyon fontos, hogy mi mindig ellenőrizzük a 
kiállított számlákat

• Ezt legtöbbször a szolgáltató nem is tudja ellenőrizni

• A szükséges adattartalom sok mindentől függ, pl. akiket érint, az 
“Önszámlázás” vagy a “Pénzforgalmi elszámolás” kifejezések is 
lehetnek kötelező elemek.

Kötelező adattartalom



• De a legfontosabbak

• Számla kelte

• Sorszám, ami ismétlődés és kihagyás mentesen kétséget kizáróan azonosítja a számlát

• Az adószámunk

• Hivatalos címünk és a vevő neve és címe (bizonyos esetben a vevő adószáma)

• Termékkel/Szolgáltatással kapcsolatos adatok (darab, nettó ár, áfa)

• Mindenképpen kérdezzünk meg egy hozzáértőt, hogy milyen szabályok vonatkoznak ránk 
és olvassuk el a NAV tájékoztatóját

• Nem kötelező az aláírás, a bélyegző és a VTSZ ill. SZJ szám!

Kötelező adattartalom



E-SZÁMLA



• Két fő számlatípus
• Hagyományos (papír alapú) számla

• Elektronikus számla

• Attól hogy egy számla PDF -ben van, még lehet hagyományos

• Elektronikus számla lehet PKI vagy EDI
• PKI = Digitális aláírás és Időbélyeg van a számlán

• EDI = Electronic Data Interchange, főleg multinacionális vállalatok használják

• Digitális számla csak kizárólag digitálisan - számítógépen bemutatva - érvényes, 
nyomtatva NEM az

• Hagyományos számlát is lehet emailben küldeni, viszont ellenőrzéskor nyomtatva 
kell bemutatni

E-Számla



Lenyomat?

A számla lenyomata minden számlát egyedileg azonosító 32 karakterből álló lánc 
de a számla adatai nem fejthetőek vissza belőle



• Elektronikus számlán szerepel egy digitális aláírás

• Ez nem látható (nem egy beillesztett kép) - hanem a fájl egy részében van elrejtve

• Tartalmazza a számla lenyomatát (hash) emiatt nem lehet megváltoztatni a számla tartalmát 
anélkül, hogy ne sérüljön az aláírás

• Ezt automatikusan jelzi a PDF olvasó program

• Honnan tudjuk, hogy pontosan melyik időpontban állítottuk ki a számlát? Mások erről, hogyan 
bizonyosodhatnak meg?

• Egy minősített időbélyeg szolgáltatónak elküldjük a számla lenyomatát, ők pedig visszaküldik 
digitálisan aláírva, hogy mikor kértünk időbélyeget a számla lenyomatával összecsomagolva

• Mivel külső minősített szolgáltatótól kapjuk ezt, senki sem tudja módosítani csak ők

• Szintén emiatt minden időbélyegért egyenként fizetni is kell

Időbélyeg





• 2018 július óta kötelező, HA
• Magyar adószámmal rendelkező jogi személyiség

• A számla áfa tartalma legalább 100 000 Ft

• Azonnal szükséges a számlát beküldeni

• Online számlázás esetén néhány másodpercen belül

• Kézzel írt számla esetén IS szükséges
• 100 000 - 500 000 Ft áfa tartalom esetén 5 naptári napon belül

• 500 000 Ft áfa tartalmat meghaladó számla esetén 1 naptári napon belül

• Billingon keresztül a beküldés elbírálása és a beküldés automatikus

Online Számla Összekötés



kapcsolatok



kapcsolatok

Olyan számlázót válasszunk ami könnyedén 
összeköthető a webshopunkkal



KAPCSOLATOK

Lehetőleg a könyvelőnk dolgát is 
könnyítsük meg



A Jövő





Mesterséges intelligencia



KÖSZÖNÖM!


