
Digitális megolDások

ConnectAX invoiCe RepoRteR - felhőAlApú 
számlAADAtkülDés 
Digitális üzletágunk jogi, adó- és áfaszakértőink tapasztalatai alapján készítette el automatizált 
megoldását a társaságok adóbevallásainak, számlaadatküldési kötelezettségének támogatására. A 
ConnectAX invoice Reporter segítségével a cégek valós idejű, automatizált megoldással, interneten 
keresztül képesek teljesíteni a 2018 júliusától életbe lépett számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget. 
A felhőalapú szoftver a mindenkori jogszabályoknak megfelelően biztosítja a valós idejű számlaadat-
szolgáltatási kötelezettséget.
Mit tartalMaz ConneCtaX invoiCe 
reporter – Felhőalapú száMlaadatküldés 
szolgáltatásunk?

 ● A vállalati számlázási folyamat és a kibocsátott számlák 
auditálása, a szabályozói előírásoknak való megfelelés 
ellenőrzése, a szabályozás miatt szükséges korrekciók 
feltárása, elvégzése.

 ● Az online számlaadatküldéshez szükséges nAv-
regisztráció és adatküldési tesztelés elvégzése.

 ● A számlaadatküldési folyamat testreszabott kialakítása 
a számlaprogramhoz illesztett ConnectAX invoice 
Reporter implementálásával.

 ● A számlaadatküldés folyamatos monitorozása, 
jogszabályi változások nyomon követése, 
implementálása.

hogyan Működik a ConneCtaX invoiCe reporter?

A számlaküldő vállalat számlázóprogramjához vagy 
vállalatirányítási rendszeréhez (eRp) kapcsolódva a 
ConnectAX invoice Reporter a következőképpen működik:

 ● fogadja a vállalat eRp- vagy számlázórendszeréből 
Xml-adatformátumban érkező, az adóhatóság felé 
megküldendő számlaadatokat.

 ● Az adatokat biztonságos csatornán keresztül megküldi 
az adóhatóság felé.

 ● fogadja és tárolja a nAv adatcsomagokra küldött 
elektronikus befogadási üzeneteit.

 ● A nAv visszaérkező üzeneteit feldolgozza és jelzi az 
egyes kijövő és bemenő adatok státuszát egy a vállalat 
által is elérhető webes felületen, ezzel biztosítva a 
visszacsatolást az adatok beérkezéséről, a rendszer 
megfelelő működéséről. 



A ConnectAX invoice Reporter automatikusan, humán 
beavatkozás nélkül kéri le, dolgozza fel és küldi meg 
az adatokat biztonságos elérésen keresztül. Így 
garantálható, hogy a teljes kommunikációs folyamat 
során az adatok nem változtathatóak, nem veszhetnek 
el és nem manipulálhatóak. 

az ConneCtaX platForM Főbb paraMéterei 

 ● A program egy Api-n keresztül kapcsolódik a 
társaság számlázóprogramjához

 ● ftp-s, sftp fájlküldő protokoll támogatása

 ● Beépített, skálázható szűrők az adatküldéssel 
érintett számlák kiválasztására

 ● Beépített mentési és monitorozási funkciók a 
vállalati rendszerek és az adóhatóság közötti 
kommunikáció követésére

 ● Archívum az adóhatóság felé küldött és a nAv felől 
visszaérkező riportokról, üzenetekről

 ● A nAv felől visszaérkező “hibás”, vagy “javítandó” 
jelzések automatikus továbbítása

 ● Webes kezelőfelület az online riportálás adatainak 
státusáról, az értesítő levelekről, az egyes 
adatcsomagok státusáról

valós idejű száMlaadatküldési 
kötelezettség

Amennyiben a vállalat a nAv felé bejelentett 
számlázóprogramot vagy számlázóprogramokat 
használ, az adatküldési kötelezettség a számla 
kiállításakor beáll. Azaz a jogszabály által 
meghatározott, a 100 ezer forint áfaértéket elérő, 
vagy efeletti, belföldi adóalanyoknak kiállított 
számlák adatait azonnal és automatizáltan 
továbbítani kell a nAv felé. Az online számlaadat-
szolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy 
késedelmes teljesítése esetén a szankció mértéke 
akár az 500 ezer forintot is elérheti számlánként. 

a számlázóprogramok automatizált 
adatküldéséhez szükséges megoldásról a 
cégeknek kell gondoskodniuk. 

szolgáltatásaink

 ● Adótanácsadás
 ● Adójogi képviselet
 ● számvitel, könyvelés kiszervezése, Bpo
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● m&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás 
 ● Jogi tanácsadás
 ● Bérszámfejtés
 ● könyvvizsgálat
 ● Digitális adózási megoldások

az rsM international beMutatása

társaságunk az Rsm international hálózat kizárólagos magyar tagja. 

Az Rsm international a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai 
egymástól független tanácsadó társaságok.

németh lilla 
senior adótanácsadó | e lilla.nemeth@rsm.hu 

számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális adózási megoldások: ezek az Rsm hungary zrt. alappillérei. 
A magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként  társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő tanácsadójaként 
tartják számon.  
Azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk ügyfeleink rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, az Rsm Audit hungary zrt. szolgáltatásai 
egészítik ki az Rsm hungary zrt. tevékenységeit, jogi képviseleti és tanácsadási szolgáltatásainkat pedig a cégcsoport együttműködő jogi partnere, az Rsm 
legal szűcs & partners ügyvédei látják el. 
ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  nagyvállalatokon túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező, 
multinacionális vállalatok is. 

kóczé péter 
digitális adózási megoldások, üzletágvezető 
e peter.kocze@rsm.hu

kihez Fordulhat kérdéseivel?

Rsm hungARy ADótAnáCsADó és pénzügyi szolgáltAtó zRt.


