
Adóhatósági Ellenőrzési Adatszolgáltatás-i 
modul használata a 

cTm Szoft Számlázást végző rendszereiben.

2016. január 1-jén a számlázó programmal szemben új követelmény lép hatályba. 

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött
számlák  adóhatósági  ellenőrzéséről  szóló  23/2014.  (VI.  30.)  NGM  rendelet  (a  továbbiakban:
Rendelet)  2016.  január  1-től  hatályos  11/A.  §-a  rendelkezik  az  „adóhatósági  ellenőrzési
adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióról, az alábbiak szerint:  „11/A. § 
A  számlázó  programnak  olyan  önálló, de  a  programba  beépített,  „adóhatósági  ellenőrzési
adatszolgáltatás”  elnevezésű  funkcióval  kell  rendelkeznie,  amelynek  elindításával  adatexport
végezhető 
a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott,
illetve 
b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó
számlákra.” A Rendelet 2. § 5. pontja értelmében  adatexport alatt az adóalany által elektronikus
adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésre bocsátását kell érteni a Rendelet 2.
melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben. 

A  fenti  előírásnak  megfelelően  a  cTm  Szoft  rendszerei  ezt  a  modult  megkapták  melynek
használata, a csomag elkészítése a következő lépésekkel végezhető el.

A  rendszereink  főmenüjében  található  a  'Jelentések'  menü  melynek  része  a  'Adóhatósági
Ellenőrzési Adatszolgáltatás'  nevű almenü.

Ezt az almenüt választva kapja a jelentő ablakot:



Az előírásnak megfelelően belehet állítani egy-egy időszakot vagy egy egy számlaszám tartományt
és meg kell határozni, hogy az adat export a Dátum alapján vagy Sorszám alapján készüljön.

A  gép  az  adatexport  a  C:\cTm\NAV mappába  készíti  el  az  „Export  csomag  neve:”  mezőbe
megadott csomagnévvel – ha ezt Ön nem tölti ki akkor a csomag neve a NAV1.xml lesz.

A fenti  adatok,  szűrés,  csomagnév megadása után nyomja meg az „XML Csomag elkészítése”
nyomógombot és a gép kis idő alatt elkészíti azt.

A csomag elkészítése után erről a gép információt küld és ismét kiírja, hogy az elkészült csomag hol
található, milyen néven.

A kapott xml csomag kimásolható a adathordozóra és így átadható az ellenőrzést végzőnek.

Az  elkészült  modul  helyes  működése  ellenőrizhető  több  ismert  programmal  pl.  Office
rendszerekkel.

Ha  bármilyen  kérdése  van  a  végrehajtás,  tartalom  stb.  kérem  keressen  minket  állunk
rendelkezésére.
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