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NAV online számla feladás leírása - Iroda++ 

Jelen dokumentum tartalma a programban történt azon változások, melyek az online 

számlajelentéssel kapcsolatban kerültek bevezetésre, illetve ezek beállítása, használata, működési 

leírása. 

 

A jelenlegi jogszabályok alapján, a belföldi adószámmal rendelkező, belföldi adóalanynak 

minősített vevőnek (ez az opció legyen beállítva a Partner adóalanyiság kategóriában a „Partner 

adatok” ablakban - lásd alább!) és 100 000 Ft feletti áfa tartalmú számla kiállításakor (az 

esetlegesen felhasznált előleg nélkül!) az adott számlát be kell juttatni a NAV online rendszerébe. 

 

A funkció eléréséhez a programot a 2010.819-es verzióra kell frissíteni. A korábbi verziók nem 

tartalmazzák ezt a funkciót! 

 

Frissítés utáni első programbeállítások 

Az új verzió feltelepítése után kérjük, azonnal a regisztráció cseréjével kezdje a munkát! Ha 

hálózatban használja a programot, akkor a regisztráció módosítását egy kliens programon kell 

elvégezni. A regisztrációhoz élő internetkapcsolat szükséges! 

Kérjük indítsa el a Rendszerfelügyelőt, válassza a „Teljes funkcionalitás” üzemmódot és adja meg a 

jelszavát. A Termékregisztráció menüpontban adja meg a pár nappal ezelőtt, emailben kapott 

Termékkódot és Pin kódot. 
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A sikeres regisztrációt követően pár másodperc múlva a következő üzenetnek kell megjelennie: 

 

Ezután már bezárhatja a Rendszerfelügyelőt, és indítsa el az ügyviteli rendszerét! 

A regisztráció utáni programindítást követően előfordulhat, hogy az alábbi üzenet jelenik meg: 

 

 

 

A program ilyenkor figyelmeztet a terméktámogatás hó végén történő lejáratára. Amennyiben a 

terméktámogatás meghosszabbításra kerül, az üzenet nem jelenik meg a lejárati hónapig. 

 

Regisztráció a NAV online számlabejelentés oldalán 

A technikai felhasználó regisztrálásakor megadott adószámot kell használni a 

Rendszerfelügyelőben is, az adott cég adatainál! 

A NAV oldalán történő regisztrációról és teendőkről bővebben ezen a linken tájékozódhat. 

Fontos: amennyiben több céget kezel a rendszerben, minden cégnél külön-külön el kell végezni a 

beállításokat! 

 

Beállítások, melyeket meg kell ejteni a számlázás 

megkezdése előtt! 

Ahhoz, hogy az XML állomány a megfelelő adatokat tartalmazza, a programban a következő 

módosításokat szükséges elvégezni: 

http://www.revolution.hu/documents/navonlineszamlazas_felhasznalo_feladatok.pdf
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1. A Rendszerfelügyelőben a cég kezelésénél ellenőrizni kell a címbontást! Fontos, hogy a 

cím három részre legyen szétszedve: 

• Közterület neve 

• Közterület jellege (pl. utca, tér) 

• Házszám 

Enélkül a NAV felé történő feladás nem lesz sikeres! 

 

 

 

2. Törzsadatokhoz fel kell venni: 

A fizetési módhoz a Fizetési mód típusát hozzá kell rendelni, kérjük, válassza ki, hogy az 

adott fizetési módhoz mely NAV fizetési típus felel meg! A program nem engedi a számla 

rögzítését, ha a számlába felvett fizetési módhoz nem lett rögzítve a Fizetési mód típusa. 
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3. A Vevőkhöz az Adóalanyisági kategóriát hozzá kell rendelni: 

 

 

A verzió frissítő futásakor a program megpróbálja minden ügyfél kategóriáját 

meghatározni: 

i. Amelyik partnernek van megadva adószáma, és az megfelel a magyar adószám 

formai szabályainak, azt Belföldi adóalanynak tekinti a rendszer. 

ii. Akinél van megadva adószám, de az nem felel meg a magyar szabványnak, illetve 

bár üres az adószám, de az EU adószám ki van töltve, azt Külföldi adóalanynak 

állítja be a rendszer 

iii. Akinél nincsen megadva adószám, azt Nem adóalany kategóriába sorolja a 

rendszer. 

 

FONTOS: Még 2018 július elseje előtt ellenőrizni kell ezt a paramétert! Ha az adott 

ügyfélhez 2018. július elseje után számla készül, ez az opció letiltásra kerül, utólag nem 

módosítható (a számla sztornózásával sem)! 

 

A verziófrissítő által meghatározott kategóriákat ellenőrizni kell, semmilyen formában nem 

vállalunk felelősséget azok helyességét illetően. 
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Új partner rögzítéséhez beállítható, hogy alapértelmezetten mely értéket kínálja fel a 

program. Ez a „Kereskedelmi alapbeállítások” csoport „Partnerek beállításai” pontban 

található meg. 

 

 

 

4. A saját cégünk cégformáját is meg kell határoznunk. Az Alanyi ÁFA mentes illetve a KATA-s 

vállalkozás esetén azokat jelölni kell. 

 

 

 

5. Minden VTSZ/SZJ/TESZOR számhoz hozzá kell rendelni a NAV feladáshoz szükséges 

termékkategória típust, ellenkező esetben a feladás hibás lesz! 
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A program nem engedi a számla rögzítését, amennyiben olyan VTSZ/SZJ/TESZOR számot 

tartalmaz a felvett sorban szereplő cikk, amihez nincs típus rögzítve! 

 

A számítógépnek, - melyen az Iroda++ kliens program fut, - működő internetkapcsolattal 

kell rendelkeznie, illetve magának az Iroda++ programnak jogosultnak kell lennie az 

internetelérésre. Ennek folyamatos, akadálymentes működéséről a felhasználónak kell 

gondoskodnia. 

 

Az online számlafeladás működése 

 

1. A bizonylat rögzítésekor a program automatikusan megpróbálja elküldeni a bizonylat 

adatait tartalmazó XML állományt a NAV-nak. Egyszerre 1 számla kerül elküldésre. A 

küldendő XML állományt az Iroda++ rendszer hozza létre.  

2. A program jelzi, hogy a bizonylat elküldésre került a NAV felé, vagy ha hiba történt a 

küldés közben. Amennyiben valamilyen ok miatt a küldés meghiúsul, a bizonylat elküldését 

meg kell ismételni.  

3. A feladás beállításait az Export-Import/Bevallások Jelentések/Kereskedelem/Online 

számlaküldés adatai/Küldés ismétlés (a régi struktúra szerint: Kereskedelmi 

almodulok/Bevallások/Online számlaküldés/Küldés ismétlés) menüben tehetjük meg. A 

NAV-tól kapott azonosítókat és kulcsokat az Alapbeállítás menüben kell megadnunk. 

Kérjük, alaposan ellenőrizze le, különben a feladás hibás lesz! 
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2018. július elseje előtt Teszt üzemmódban fut a rendszer. Ezután automatikusan átáll a 

program az éles üzemmódra, a Teszt jelölés eltűnik! 

 

 

Szintén a Küldés ismétlés menüpontban találja meg a NAV feladásban szereplő számlák 

státuszait (ld. következő fejezet!) 

 

Amennyiben a programból nem tudjuk automatikusan elvégezni a feladást, az elkészült 

számlát a NAV online felületén kell rögzítenünk. A manuális rögzítés megtörténtét a 

programban a számlához regisztrálni kell. 

 

Az Online számla felületen megkeressük azt a számlát, amelyiket szeretnénk Manuálisan 

feladottként megjelölni. A számla során állva megnyomjuk a Manuális feladás bejegyzése 
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gombot. A számlát akkor tudjuk manuálisan feladottként megjelölni, ha még nincsen 

feladva a NAV online rendszerébe, vagy feladtuk, de Hibás státuszt kapott. 

Bejelöljük a Manuálisan feladva pipát, beírjuk a Feladás dátumát és megjelöljük az okot a 

Megjegyzés mezőben. Ha a számla Manuálisan feladottként van megjelölve, a program 

nem fogja többet a feladását megkísérelni, feladottnak tekinti. 

 

 

Amennyiben már végleges státuszt kapott a számla, a mezők tartalmát meg tudjuk nézni, 

de a módosításuk nem lehetséges! 

 

Lekérhetjük a NAV szerver elérhetőségét. Ha nincs internet kapcsolat azon a kliens gépen, 

ahonnan a kérést indítjuk, a következő értesítést kapjuk:  

 

 

A Frissítés gombot megnyomva a program megkísérli a még nem végleges státuszú 

számlákat elküldeni a NAV-nak. 

 

Státuszok 

Az Iroda++ program által kiadott státuszok a következők: 

1. Elkészült a számla: a számla elkészült, de még nem kezdődött meg a feladás. 

2. Feladásra vár: az Iroda++ programban lerögzített, de valamilyen okból (pl. nem ment az 

internet) nem lett még feltöltve a NAV-nak. 
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Amikor az online küldést elindítjuk, akkor már a NAV-tól kapunk vissza státuszokat. Ezek a 

következők lehetnek: 

1. Beérkezett: a számla feladása sikerült, az beérkezett a NAV rendszerébe. 

2. Feldolgozás alatt: NAV rendszere feldolgozási státuszba tette az adott számlát. 

3. Elfogadva: a NAV rendszere a számlát feldolgozta és elfogadta. Kézi feltöltés jelölése 

esetén is ebbe a státuszba állítja a program a számlát. 

4. Hibás: A NAV rendszere a számlát feldolgozta, de hibásnak találta. 

 

Előfordulhat, hogy a NAV-tól a Beérkezett státusz után csak bizonyos idő elteltével kapunk további 

státuszokat a feldolgozásuknak a függvényében. A Frissítés gomb megnyomásakor először ezeket 

a már folyamatban lévő státuszokat kéri le a program. Csak ezek után küldi az új, még nem 

elküldött adatokat. 

 

Az elkészült bizonylat mentésekor hozza létre a program a küldendő XML állományt. Ha a 

bizonylat készítésekor nem tudja elküldeni a program a NAV-nak az XML-t, akkor is letárolja és az 

ismételt küldéskor már ezt az eredetileg készült XML-t küldi el. 

Hibás és Elfogadva státusz esetén az Online beküldendő számlák áttekintőben a Hiba, illetve a 

Figyelmeztetés oszlopban láthatók a hibák, figyelmeztetések. 

A Hiba oszlopban HIBA jelzéssel ellátott számlák nem kerülnek be a NAV rendszerébe, ezeket 

MINDEN ESETBEN kézzel kell rögzíteni, a számla újra feladása nem lehetséges! 

A figyelmeztetést kapott számlák bekerülnek a NAV rendszerébe, de valamilyen hiba van bennük. 

Attól, hogy Elfogadott státuszt kapott a NAV-tól, még lehetnek figyelmeztetések az adott 

számlával kapcsolatban (pl. vevő törzsszáma, vagy közösségi adószáma hibás). A figyelmeztetések 

alapján célszerű az adott vevőkartont, vagy saját cégadatot, illetve egyéb törzsadatot 

karbantartani. 

 

A feladásba a következő kritériumok megléte esetén kerülnek bele a bizonylatok: 

1. Bizonylat típusok: 

a. Vevői számlák 

b. Vevői előlegszámlák 

c. Visszavásárlás vevőtől számla 

d. Visszavásárlás vevőtől számla munkalap alapján 

e. Vevői jóváíró előlegszámla 

2. Csak a belföldi adóalany eladótól a belföldi adóalany vevőhöz irányuló bizonylat küldendő 

fel. 

3. Csak a 100 ezer forint feletti áfatartalmú bizonylat küldendő fel. FONTOS: a 100 ezer forint 

áfaérték az előlegek nélkül értendő! 
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Hibaüzenetek 

1. Nem a regisztrált adószám van a Rendszerfelügyelőben 

 

 

2. A Rendszerfelügyelőben hibás az adószám formátuma vagy nem jó a technikai 

felhasználónév a Beállításoknál 

 

 

3. Az XML aláírókulcs rossz 

 

 

4. Nem jó a jelszó 

 

 


