
2021. január 1-től hatályba lép az Áfa törvény adatszolgáltatásokra vonatkozó 

változása. Ennek lényege, hogy a nem adóalanyoknak történő értékesítésről, valamint 

a közösségi és közösségen kívüli értékesítésről is kötelező lesz adatot szolgáltatni az 

Online Számla rendszerben. 2021-től az alábbi vevői csoportokat lehet elkülöníteni az 

adatszolgáltatásban: 

• Belföldi vagy közösségi adóalany vevő: ebben az esetben a név, cím és 

adószám (közösségi vevőnél közösségi adószám) kötelező a számlán és az 

adatszolgáltatásban. 

• Nem közösségi adóalany vevő: a név, cím kötelező, az adószám pedig nem 

kötelező, de lehetséges feltüntetni a számlán és az adatszolgáltatásban is. 

• Nem adóalany és nem magánszemély vevő: a név és a cím feltüntetése 

kötelező a számlán és az adatszolgáltatásban is. Ebbe a kategóriába tartoznak 

például a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, 

alapítványok, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző testületek. 

• Magánszemély vevő: a név és a cím feltüntetése kötelező a számlán, az 

adatszolgáltatásban viszont nem lehet benne. 

A magánszemélynek kiállított számlánál jogszabály alapján el kell térnie a számla 

adattartalmának és az adatszolgáltatásnak. Ugyanakkor nem igaz az az állítás, hogy 

amely vevőnek nincs adószáma, akkor automatikusan magánszemély. Attól még lehet 

olyan nem adóalany, amely nem rendelkezik adószámmal. A számlázó programoknak 

(vagy annak felhasználóinak) így különbséget kell tenniük a magánszemélyek és nem 

magánszemély vevő között is, nem csupán adóalany és nem adóalany között. 

A számlaadat-szolgáltatási rendszerben a magánszemély elkülönült kezelését az Áfa 

törvény írja elő. Amennyiben a vevő magánszemély, akkor bár a számlán kötelező 

szerepelnie a nevének, címének, az adatszolgáltatási rendszerben ezek az adatok 

nem szerepelhetnek. Egy jelölőt kell alkalmazni, hogy az adott vevő magánszemély. 

Az Online Számla rendszer elutasítja azon adatszolgáltatások feldolgozását, melyek 

magánszemély jelölővel vannak ellátva, azonban a név és cím kitöltött. 

A közösségi és export ügyletek adatszolgáltatási kötelezettsége nem csupán a 

vevőadatokra van hatással, hanem számla adóösszegeinek a megadására is. A 3.0-

ás verzióban kibővültek az adómentességeknek, hatályon kívüliség eseteinek a 



jelölései. Az adatszolgáltatásban ezeket meg kell adni kóddal és a számlán szereplő 

szöveggel is. Az esetek kódolása a számlázó programokban is általános megoldás, 

ez került átemelésre az adatszolgáltatásba. Ezzel a megoldással az adómentességek, 

hatályon kívüliség esetei gépi leg is értelmezhetők, elemezhetők. A fenti megoldást 

egyrészt a jogszabályi változás miatt volt szükséges bevezetni, ugyanakkor az 

adóhivatali adatelemzésben is jelentős támogatást nyújt. Ezen túlmenő céljai is vannak 

a mentességek, hatályon kívüliség eseteinek ilyen módú jelölésének. 2021-ben az 

adóhivatal az áfa bevallásokat ki fogja ajánlani az adóalanyok részére, melyhez 

szintén szükségesek ezek a változások. 
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