
DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK

ONLINE SZÁMLA PROBLÉMÁK KEZELÉSE, 
ADATMNŐSÉG ELLENŐRZÉSE 
Társaságok online számla adatszolgáltatásaik helyességének való meggyőződésében, valamint az 
adatszolgáltatási hibák, hiányosságok javításában segítenek tapasztalt digitális adó és IT szakértőink.

2021 áprilisától minden magyar adószámról kiállított számla jelentendő az adóhatóság felé, nagyon kevés kivétellel. 
Az adóhatóság egyre nagyobb figyelmet fordít a jelentések helyességének ellenőrzésére és szükség esetén 
számlánkként bírság összeget alkalmaz a hiba, hiányosság mértékétől függően. 

Az adatszolgáltatás minőségét adóügyi és informatikai szempontból is ellenőrizni szükséges. Ezzel lehet 
bizonyosan megfelelni az ÁFA törvénynek és a NAV által közzétett fejlesztői dokumentációban foglalt 
követelményeknek. Felkészült digitális adó és IT tanácsadóink szakértelmével biztosítjuk a követelményeknek való 
megfelelést és segítséget nyújtunk a hibás adatszolgáltatások javításában is.

KINEK SZÓL AJÁNLATUNK?
Ajánlatunk mindazon vállalatoknak szól, amelyek:

 ● Szeretnének meggyőződni, hogy 
adatszolgáltatásuk minden elvárásnak megfelel

 ● Vizsgálni szeretnék, hogy kötelezően jelentendő 
számlák jelentésre kerültek-e a megfelelő 
adattartalommal

 ● Adatszolgáltatásuk során hibák, figyelmeztetések 
jelentkeztek

 ● Nem rendelkeznek házon belül adatszolgáltatásért 
felelős munkavállalóval

Ezért megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező 
szakértő bevonásával kívánják felülvizsgáltatni 
adatszolgáltatásaik helyességét vagy orvosolni a 
felmerült hibákat.

MI AZ ONLINE SZÁMLA ELLENŐRZÉS, 
JAVÍTÁS SZOLGÁLTATÁSUNK TARTALMA?
Munkánk során összevetjük a rendelkezésünkre 
bocsátott számlaképeket és a hozzájuk kapcsolódó 
számla xml fájlokat, melyeket a törvényi és az 
adóhatóság által kiadott dokumentáció elvárásainak 
megfelelően adózási és technikai szempontból is 
elemzünk.

A vizsgálat eredményéről az adott társaságra szabott 
specifikus összefoglalót készítünk, mely szükség 
esetén több nyelvű is lehet és egyből továbbítható az 
adatszolgáltatásért felelős fejlesztők felé, amennyiben 
kiegészítésre, javításra van szükség.

Fejlesztőkkel való kommunikációban is közreműködünk 
igény esetén, ezáltal megkönnyítve a pénzügyi, 
számviteli és IT szakmai nyelv különbségeiből adódó 
nehézségeket.

Összefoglalónk mellé javított xml fájlokat is elkészítjük, 
így a fejlesztés könnyen implementálható a minta 
alapján.

Adatszolgáltatási hibák, figyelmeztetések esetén 
segítünk a NAV üzenetek értelmezésében, 
adatszolgáltatások javításában.

Az online számla jelentések tömeges ellenőrzésére 
pedig automatizált ellenőrzést végző 
szoftverünkkel gyorsan és hatékonyan elemezzük 
adatszolgáltatásainak minőségét.

Igény esetén folyamatos ellenőrzést, havi nyomon 
követést biztosítunk.



MIT JELENT A RENDSZERES 
ADATSZOLGÁLTATÁS ELLENŐRZÉSI 
COMPLIANCE SZOLGÁLTÁSUNK? 
Amennyiben nem csak egy alkalommal, hanem 
folyamatosan szeretné ellenőrizni, karbantartani 
a társaság adatszolgáltatásának helyességét 
és nem rendelkezik adatszolgáltatásért felelős 
személyzettel, szakértőink segítségével rendszeresen 
meggyőződhet, hogy minden számla rendben, 
megfelelő adattartalommal jelentve lett-e. Hibás 
adatszolgáltatások esetén gyors segítséget kap, hogy 
elkerülje a manuális adatfeltöltést és a probléma még 
időben orvosolható legyen a gépi adatszolgáltatás 
keretein belül.

MILYEN ESZKÖZÖKKEL DOLGOZUNK?
 ● Automatizált, tömeges adatszolgáltatás ellenőrzés 

Connectax Invoice Match digitális termékünkkel

 ● Javított xml fájlok tesztelése Connectax Invoice 
Reporter megoldásunkkal, melynek részeként 
tömeges technikai érvénytelenítésre és a helyes 
adatszolgáltatások megismétlésére is lehetőséget 
biztosítunk

 ● Törvényi háttér, adatszolgáltatási dokumentáció, 
NAV fejlesztői portál

 ● XML-validátor

 ● XSD-vizualizáció

 ● Személyre szabott XML-állományminták

 ● Egyedi fejlesztési igények megvalósítása

MIÉRT ÉRDEMES HOZZÁNK FORDULNI AZ 
ADATSZOLGÁLTATÁSOK ELLENŐRZÉSÉHEZ 
ÉS JAVÍTÁSÁHOZ?
Az adatszolgáltatási folyamat teljes körű ellenőrzése 
egyszerre kíván IT- és adószakértői tudást. Szükség 
van a teljes folyamat átlátására a számlák előállítása 
és a számlaadat-tartalom megfelelő XML-formába 
történő konvertálása, ellenőrzése, majd beküldése 
során.

Tapasztalataink igazolták, hogy önmagában az IT vagy 
adótanácsadói tudás nem elégséges a szabályozásnak 
való megfeleléshez. Számos társaságnál a megvásárolt 
vagy saját fejlesztésű számlázóprogram, ERP 
fejlesztője elkészítette az adatszolgáltatást, azonban 
ez megfelelő szakértői tudás vagy idő hiányában nem 
került ellenőrzésre adózási és IT szempontból. A bírság 
vonzata azonban az adóalanyt terheli a jogszabály 
szerint, ezért mindenképp javasolt több éves 
tapasztalttal rendelkező digitális adó és IT szakemberek 
bevonása, a kockázatok csökkentése érdekében.

Egyedülálló technikai és szakmai háttérrel rendelkezünk, 
ezért automatizált megoldások használatával tudunk 
segíteni.

Adott társaságra szabott tanácsadáson túl 
folyamatosan követjük az adóhatóság fejlesztéseit 
és joggyakorlatát, ezáltal reális képet nyújtunk az 
esetleges kockázatokról, az adóhatóság újfajta 
szolgáltatásairól.

Igény esetén közreműködünk az adóhatósággal való 
kommunikációban az online számla adateltérések, 
hiányosság kapcsán egy esetleges adóellenőrzés 
során. Továbbá közreműködünk a fejlesztőkkel való 
kommunikációban is.

RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
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 
Igazgató, Adóüzletág  
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. 

Budai Mátyás 
Vezető adótanácsadó, Adóüzletág 
E matyas.budai@rsm.hu

KIHEZ FORDULHAT KÉRDÉSEIVEL?


