Az online számlázás megvalósításának feltételei
Az Online Számla rendszerben az adatszolgáltatási
előfeltételeként szükséges a regisztráció.

kötelezettség

teljesítésének

Az Nemzeti Adó- és Vámhivatal lehetőséget biztosít a számlaküldés tesztelésére, mely
informatikai rendszer használatához előfeltétel az adózó regisztrációja. Ezen kötelezettség
teljesítésére szolgáló elektronikus tesztfelület a https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/ oldalon
található.
Mindenképpen javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a 2018 július 1-től történő éles használat előtt
tesztelje számlázását, illetve az online funkciót!
1. Regisztráció feltétele
Az adatszolgáltatás teljesítésének előfeltétele az adózó, az adózó törvényes képviselője,
vagy állandó meghatalmazottja ügyfélkapus hozzáférése.
Az ügyfélkapus hozzáférés birtokában az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges az
adózó, az adózó törvényes képviselőjének, vagy állandó meghatalmazottjának egyszeri
regisztrációja az Online Számla rendszer elektronikus felületén, amely az alábbi linkre
kattintva érhető el:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start
2. Regisztráció menete
Ahogyan arról az előzőekben szó volt, az adatszolgáltatásra kötelezett adózót a
kötelezettség teljesítésének biztosításához regisztrálni kell az Online Számla rendszerben,
melyet az adatszolgáltatásra kötelezett adózó nevében az arra jogosult törvényes képviselő
vagy állandó meghatalmazott tehet meg. Az adózót regisztráló természetes személy ún.
elsődleges felhasználó.
Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett a számlázó programjával kiállított
számlái adataival kapcsolatban a szabályoknak megfelelő módon, emberi beavatkozás
nélkül tudja kötelezettségét teljesíteni, szükség van egy ún. technikai felhasználó
regisztrálására is. A technikai felhasználó regisztrálását követően állnak rendelkezésre azok
az adatok, melyek az adózó számlázó programja és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervere
közötti kommunikációhoz szükségesek.
Figyelem!
A regisztráció során az e-mail címét pontosan adja meg, különben nem fogja megkapni a
regisztrációhoz szükséges adatokat! A regisztrációról nem kap rögtön e-mail értesítést.

Az adózó vagy a képviseletére jogosult személy az Online Számla elektronikus felületének
„REGISZTRÁCIÓ” menüpontjában első lépésben bejelentkezik az ügyfélkapuba a
felhasználónevének, valamint jelszavának megadásával. A megadott adatok alapján az
ügyfélkapu a felhasználó azonosítását kísérli meg.
A regisztráció során regisztrálni kell:
•
•
•

Az elsődleges felhasználót
A másodlagos felhasználót
Az ún. technikai felhasználót

A technikai felhasználó szerepe, hogy biztonságos kulcsot kapjunk a rendszerhez. Azaz
senki más ne tudjon hamisított számlákat küldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz cégünk
nevében.
A technikai felhasználót regisztrációja során kapott adatokat kell beállítani a CobraConto.Net
vállalatirányítási rendszerünkben az alábbi mezőket kitöltve.

A CobraConto.Net vállalatirányítási rendszerben lehetőség van a programba bejelentkezett
felhasználókat külön-külön megkülönböztetni online számlázás tekintetében, az új technikai
felhasználók regisztrálása után. Az Cobra.Admin programban a felhasználók menüpont alatt
lehetőség van felhasználónkénti technikai felhasználó beállítására, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által megküldött adatok alapján.

A CobraConto.Net vállalatirányítási rendszer paraméterezéséről a verzió leírásban olvashat,
az alábbi linkre kattintva:
http://help.cobra.hu/wp-content/uploads/2018/06/v2018.4.pdf
A regisztráció teljes menetéről az alábbi linkre kattintva olvashat https://onlineszamlatest.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol, a III. a) bekezdéstől.

