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Tisztelt Partnereink!

A számlázással kapcsolatos 2014.07.01-től hatályos változások, a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletben
foglaltak szerint közeleg az idő, a bejelentési kötelezettségre.
Ennek  kapcsán  szeretnénk  az  alábbiakban  először  is  bemutatni  a  rendelet  fő  elemeit,  valamint
segíteni a bejelentési nyomtatvány kitöltésében.

I. Számlázó  program  bejelentési  kötelezettsége  a  23/2014.  (VI.  30.)  NGM  rendelet
kivonata 11§

A rendelet 2014.07.01-től hatályos!

Számlázó program esetén az alábbi adatokat kell  bejelenteni az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon.

1. A használt számlázó program nevét, azonosítóját,
2. Fejlesztőjének nevét, és ha van adószámát,
3. Értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát,
4. Beszerzésének,  használata  megkezdésének  vagy  –  saját  fejlesztésű  program  használata

esetén –
5. A rendeltetésszerű használatbavételének időpontját,
6. 2014.  október  1.  előtt  beszerzett,  és  október  1-jén  még  használatban  lévő  számlázó

programok, illetve a használatba vett saját fejlesztésű programok adatait is 2014. november
15-ig kell bejelenteni a NAV erre vonatkozó nyomtatványán.

7. 2014. október 1. után használatba vett számlázó programok esetén a bejelentési határidő a
számlázó program használatának megkezdésétől számított 30. nap. 

8. Az  adóhatósághoz,  az  erre  a  célra  rendszeresített  nyomtatványon  kell  bejelenteni,  ez  a
nyomtatvány 2014.október 1.-től lesz elérhető a NAV honlapján.

A használatból kivont számlázó program bejelentése.

Bármilyen számlázási rendszer is használ, a forgalomból történő kivonást követő 30 napon belül be
kell jelentenie az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

II. Számlázó program bejelentési határidők

A  2014. október 1-jét  megelőzően beszerzett  és 2014. október 1-jén még használatban lévő
számlázó  programok  2014.  november  15-ig  köteles  bejelenteni az  adóhatóság  által
erre a célra rendszeresített nyomtatványon. 

Fontos,  hogy  ezen  bejelentési  kötelezettségnek  a  számlázó  program  felhasználójának  kell
eleget tennie!

… célunk az Ön hatékonyságának növelése…

http://www.ctmszoft.hu/
mailto:info@ctmszoft.hu
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III.  A bejelentésre használt nyomtatvány kitöltéséhez az információk

a. A használt számlázó program nevét: SzámlaSys, RakSys, ÉtteremSys, FuvarSys, 
b. Azonosítója:  a  szoftver  induló  képernyőjén  vagy  a  főmenüben  található

verziószám 1. számjegye (pl. 7.0.0.179 ebből az azonosító a 7) ,
c. Fejlesztőjének nevét, és ha van adószámát: cTm Szoft Bt, 20787952-3-19
d. Értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát:-
e. Beszerzésének,  használata  megkezdésének  vagy  –  saját  fejlesztésű  program

használata esetén –
f. A  rendeltetésszerű  használatbavételének  időpontját:  ezen  információ  a  könyvelés

révén szerezhető be, a cTm Szoft a 2014.07.01. előtt értékesített programokról ilyen
jellegű nyilvántartást nem vezetett. Más módon is kinyerhető azonban ez a dátum. A
szoftver  elindítása  után  az  „=”  menüpontban  a  Munkaterület  választása
ablakban  a  legkorábbi  évet  kell  választani  (ahol  adatok  vannak),  és  ott  a
Számlalistában  az  első  számla  kibocsátás  dátuma  megnézhető,  ez  a
használatbavételi időpont kezdete.

IV.  Az  alábbi  pontok  a  szoftver  készítőjére,  ebben  az  esetben  a  cTm  Szoftra,
vonatkozóan kerültek előírásra
1. Számlázó programok Adóhatósági ellenőrzése 12.§
a. felügyelet melletti próbaszámla kibocsátással
b. mivel  itt  nincs  részletes  szabályozás,  így  erre  a  funkcióra  az  Ideiglenes  számla

készítés menüpontot javasoljuk.
2. Magyar nyelvű felhasználói dokumentáció 10§
c. az eddig is átadásra került standard program dokumentációt specifikálva (az általuk

használt  szoftverre testre-szabva) kapják meg a partnereink 2014. november 15-ig
folyamatosan az alábbi módon.

1. Szerződött  partnereink  részére  ezt  automatikusan  bocsájtjuk  a  rendelkezésre,  oly
módon, hogy a  www.ctmszoft.hu-ról lesz letölthető, a letöltés módjáról és idejéről a
kontakt e-mail címre értesítést küldünk.

2. A szerződéssel nem rendelkező partnereink részére külön kérésre, és díjazás fejében
biztosítjuk, ehhez kapcsolatfelvétel kezdeményezhető az info@ctmszoft.hu címen

Készült: 2014.09.20.

További Jó Munkát kíván a cTm Szoft csapata.

… célunk az Ön hatékonyságának növelése…
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