Elektronikus számlázás
Gyakran Ismétlődő Kérdések
1. Mi a jogszabályi háttere az elektronikus számlázásnak?
Az elektronikus számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
tartalmazza.
2. Melyek az elektronikus számlázás jogszabályi alapkötelezettségei?
Fontos kitétel, hogy az elektronikus számlának a magyar áfatörvénynek megfelelő módon biztosítania
kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát.
Elektronikus számlának az a számla minősül, amely a törvényben előírt adatokat tartalmazza, valamint elektronikus formában bocsátották ki és fogadták be. Elektronikus aláírással és a kiállítás időpontját
hitelesítő időbélyeggel rendelkezik, így elektronikus formában hiteles.
3. Van formai különbség az elektronikus számla és a papír alapú számla között?
Adattartalom tekintetében nincs, az elektronikus számla ugyanazokat a számlaadatokat tartalmazza,
mint a papír alapon előállított nyomtatott számla. Az elektronikus számla ezen kívül elektronikus aláírást és a
kiállítás időpontját hitelesítő időbélyeget tartalmaz.
4. Az elektronikus számla milyen formában hiteles? Szükség esetén nyomtatható?
Az elektronikus úton létrehozott dokumentum megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályi előírásoknak: elektronikus aláírással és a kiállítás időpontját hitelesítő időbélyeggel rendelkezik és elekt-ronikus formában hiteles. A számla befogadója döntheti el, hogy az elektronikus számlát elektronikus
formában vagy papír alapon szeretné feldolgozni. A feldolgozás során az elektronikus számla kinyomtat-ható,
hogy a befogadási folyamatban szükség esetén különböző adatokkal lássák el. De csakis elektroni-kus formában
hiteles, melyen látható az elektronikus aláírás és az időbélyeg, nyomtatott formában nem. A könyvelőnek az
eredeti
elektronikus
számla
vagy
a
nyomtatott,
papír
változat
is
átadható,
de kontírozni, megőrizni és bemutatni mindig az eredeti elektronikus számlát kell.
5. Ügyfélként milyen feltételei vannak az elektronikus számlák befogadásának, könyvelésének?
Az elektronikus számla befogadása esetén – a jogszabályokban előírt, az e-számlára vonatkozó alaki és tartalmi
kellékekből adódóan – alapvetően két feladat hárul a befogadóra, ezek:
a) az elektronikus számla kontírozása, valamint
b) az elektronikus számla megőrzése, tárolása a számviteli törvényben meghatározott időtartam alatt.
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A törvény előírja, hogy a számlát csak eredeti, elektronikus formában lehet megőrizni, mivel adóigazga-tási
azonosításra kizárólag ebben a formában alkalmas, vagyis az e-számla bár kinyomtatható, azonban
az mindössze a hagyományos papír alapú számla lemásolásával egyenértékű.

A befogadás során PDF és XML formátum letöltése szükséges. Az adatszolgáltatásnak és az adatexport-nak a
fájlformátuma XML. A PDF dokumentum csatolmányként (beágyazott dokumentumként) tartal-mazza a számla
adatait hordozó XML fájlt, tehát az magától az e-számlától elválaszthatatlanul mindig
rendelkezésre áll.
Az elektronikus számlákat ugyanolyan módon szükséges könyvelni, mint a papír alapú számlákat. Az
egyetlen különbség a bizonylatok tárolásánál és adóellenőrzéskor történő bemutatásánál jelentkezik: az eszámlákat minden esetben elektronikusan, fájl formájában szükséges tárolni.
6. Melyek az elektronikus számlázás előnyei?
Az üzleti ügyfelek számára is számos előnyt tartogat az elektronikus számlára való áttérés.
Kényelmes, mert a számlák az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. online ügyfélszolgálatán keresztül
bárhol és bármikor elérhetőek, megtekinthetőek és kiegyenlíthetőek. Így akár egyetlen felületen megva-lósítható a számlák fogadása és tárolása.
Hatékony, mert az esedékes számla kiállításával egyidejűleg e-mailben értesítést küldünk, melyben a
hiteles elektronikus számlát is mellékeljük. Így akár külső könyvelő cég számára is egyszerűen továbbít-ható.
Gyors, mert nincs postai kézbesítési idő, nem kell sorban állni a postán, a számla a kiállítást követően szinte
azonnal látható az internetes felületen, amelyről a rendszer a regisztrált e-mail címre értesítést küld. Banki
átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy online bankkártyás fizetéssel is gondos-kodhat azok kiegyenlítéséről.
Biztonságos, mert az online ügyfélszolgálat egyéni bejelentkezéssel érhető el, a számlákat ezen a felüle-ten
megőrizzük. Az érkező számlák nem keveredhetnek el, a régi számlák pedig rendszerezettek, vissza-kereshetőek, bármikor megtekinthetőek, és nyomon követhetőek.
Óvja a környezetet, mert a papírmentes számlakezelés környezetbarát megoldás. A szolgáltatás igény-bevételével Ön is hozzájárul környezetünk védelméhez. A papírszámlák nem halmozódnak fel, tárolásukkal nem kell bajlódni.
Átlátható: mert a számlák egyszerűen kategorizálhatóak a számítógépes feldolgozás miatt. Ennek kö-szönhetően csökken az az idő, amit az iratok kezelésével szükséges tölteni.
Díjmentes, hiszen az online ügyfélszolgálati regisztráció, az e-számla szolgáltatás és a rendszer használa-ta ingyenes.
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7. Milyen hátránya van az elektronikus számlázásnak?
Kizárólag az, hogy nincs kézzelfogható hiteles bizonylat, melyre könnyen lehet különböző feldolgozási
adatokat rögzíteni, nem lehet a papír alapú számlákhoz hasonlóan lefűzve egy mappában tárolni, melyek környezetünk védelme érdekében inkább előnynek, mint hátránynak tekinthetőek.
8. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elfogadja az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. által
előállított elektronikus számlát?
Igen, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. által előállított elektronikus számlák teljesen mértékben megfelelnek a törvényi előírásoknak.
9. Az elektronikus számla előállításának folyamata miben tér el a papír alapú számlától?
Az elektronikus számla és a papír alapú számla előállítása kizárólag a nyomtatási folyamatban tér el
egymástól. Míg a papír alapú számla hagyományosan nyomdai úton kerül kiállításra, addig az e-számla PDF
formátumban, elektronikus aláírással illetve a kiállítás időpontját hitelesítő időbélyeggel ellátva
készül.
10. Gyűjtőszámla esetén is igényelhető az elektronikus számlázás?
Igen, gyűjtő számlázás esetén is igényelhető az e-számla.
11. A könyvelésnél kizárólag papír alapú számlákkal dolgozunk. Hogy lehet az elektronikus számlákat
könyvelni?
A könyvelésnél segítségképpen természetesen kinyomtatható a számláról egy másolat, azonban arra ügyelni
kell, hogy ez nem minősül eredeti, hiteles számlának. Megőrizni és szükség esetén bemutatni az eredeti elektronikus számlát kell.
12. Hogyan archiválhatóak az elektronikus számlák?
A jogszabálynak megfelelően kibocsátott elektronikus számlák digitálisan aláírva és időpecséttel ellátva archiválhatók. Tárolásuk egyszerűen kivitelezhető CD-n, DVD-n, Pendrive-on vagy egyéb adathordozón.
13. Számlareklamáció esetén kihez fordulhatok?
Amennyiben számlájának tartalmával nem ért egyet bejelentést tehet az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereske-dő
Kft. online ügyfélszolgálatán a Bejelentések/Reklamáció menüpontban, telefonos ügyfélszolgálatun-kon a
1423-as
telefonszámon,
valamint
írásban
az
versenypiac@eon.hu
e-mail címen.
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14. Mi az elektronikus számla igénylésének módja?
Az elektronikus számla az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. online felületére történő regisztráció
során igényelhető valamint meglévő online regisztráció esetén az Adatmódosítás menüpontban. Ezen
kívül az egyéb csatornákon beérkező ügyfél igények alapján szintén beállításra kerül az e-számlázás.
15. Hogyan értesülhetek arról, hogy új elektronikus számla készült?
A számla kiállítását követően a rendszer a regisztrált e-mail címre értesítést küld, mely az online ügyfél-szolgálat
felületén szinte azonnal látható.
16. A regisztráció során rögzített e-mail cím hogyan módosítható?
Az online felületre történő regisztráció során megadott e-mail cím az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő
Kft. online ügyfélszolgálatán az Adatmódosítás/Felhasználói adatok menüpontjában egyszerűen módosítható. Ezen kívül a változás a 1423-as telefonszámon vagy írásban az versenypiac@eon.hu e-mail címen is
jelezhető.
17. Van-e arra lehetőség, hogy eltérő e-mail cím kerüljön rögzítésre az online ügyfélszolgálat használatához illetve az elektronikus számla megküldéséhez?
Az online ügyfélszolgálatunkon kizárólag egy e-mail cím kezelésére van lehetőség, mely e-mail cím bár-mikor
módosítható.
18. Mi biztosítja azt, hogy az online ügyfélszolgálaton tárolt adatokhoz illetéktelenek ne
férjenek hozzá?
Többszintű védelmi rendszer szolgálja azt, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Rendsze-rünk
titkosítással védett környezetben működik.
19. Ki láthatja az elektronikus számlákat?
Az elektronikus számlák az online ügyfélszolgálaton a regisztrációt követően kizárólag az ügyfél által
megadott felhasználónévvel és titkos jelszóval tekinthetőek meg.
20. Elfelejtettem a felhasználónevem/jelszavam, mi a teendő?
Elfelejtett jelszó esetén lehetőség van jelszó emlékeztető kérésére az online ügyfélszolgálat „Elfelejtette jelszavát?” menüpontjában. Ehhez a korábban regisztrált felhasználónévre és e-mail címre van szükség. Amennyiben
az adatok helyesen kerültek megadásra, úgy rendszerünk a megadott e-mail címre egy új, rendszer által generált kezdeti jelszót küld. Az ezzel történő sikeres bejelentkezést követően a kezdeti jelszót biztonsági okokból
meg kell változtatni.
Elfelejtett felhasználónév esetén kérjük, hogy írásban az versenypiac@eon.hu e-mail címen vagy a 1423-as
telefonszámon jelezze felénk a felmerülő problémát.
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21. Regisztráció során elakadtam, mi a teendő?
Amennyiben a regisztráció során hiba lépett fel, kérjük, hogy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a
1423-as telefonszámon.
22. Hol érhető el az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. online ügyfélszolgálata?
Az online ügyfélszolgálat a www.energiaszolgaltato.hu weboldalon érhető el.
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