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Miről lesz szó?
E-számla a felhőből – miért lehet ez hasznos azoknak
is, akik már bevezették az e-számlát?
Az elektronikus számlázás fejlődési irányai
(2010/45/EU irányelv) – mire készüljön az, aki kicsit
később szeretné bevezetni?

1. Billzone.eu – avagy e-számla a felhőből
Billzone.eu = legegyszerűbb módja
az e-számlázásnak!
Online számlázó rendszer:
• elektronikus számlakiállítási szolgáltatás (nem
kell elektronikus aláírás + egyéb technikai
feltétel)
• papír alapú számlakiállítás
• automatizált számlázás

Miért lehet ez hasznos azoknak, akik
már bevezették az e-számlázást?
GONDOLTA VOLNA?
…hogy egy számlára vetítve nagyobb
költségmegtakarítás érhető el a BEFOGADÓI
OLDALON?
Ez a kijelentés természetesen egy
számlára vetítve igaz. Az Ön üzletétıl
függ, hogy a bejövı vagy kimenı oldalon
keletkezik-e több számla és ebbıl
következıen melyik oldalon realizálható
nagyobb költségmegtakarítás.

…A LEGEGYSZERŐBB MÓDSZER

Miért lehet ez hasznos azoknak is, akik már bevezették az e-számlázást?
A bejövı oldalon a költségek egy számlára vetítve jóval magasabbak, mint a kimenı oldalon. A hagyományos papír alapú
számlák feldolgozási költségét növeli a számítógépes adatrögzítés, a manuális papír alapú munkafolyamat és papír alapú
archiválási tevékenységek. Mindeközben a számlakiállítás ma már többnyire számítógéppel történik, ezért az gyorsabb és
kevésbé költségesebb, mint a számlabefogadás.

BEJÖVİ SZÁMLÁHOZ TAPADÓ KÖLTSÉGEK:
KOFAX tanulmány szerint akár: 8.100 Ft (34 USD*) a
számlabefogadói költség számlánként.
http://www.kofax.com/downloads/white-papers/wp-5-steps-accounts-payable-en.pdf
CEN számításai szerint akár: 6.000 Ft (20 EUR**) a számlabefogadói
költség számlánként.
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/ICT/Activities/DraftCWAeInv3_2.pdf
Számításaink szerint magyar viszonylatban, a legolcsóbb munkaerı alkalmazásával
is minimum 500 Ft számlánként a befogadói oldalon a költségvonzat.
*1 USD = 240 Ft
** 1 EUR = 300 Ft

E-számlával akár a fenti összegek 60%-os megtakarítását is elérheti!

KONKLÚZIÓ
…A KÖLTSÉGHATÉKONYABB MÓDSZER

VEGYE RÁ A BESZÁLLÍTÓIT, HOGY EE-SZÁMLÁT KÜLDJENEK ÖNNEK MINÉL
NAGYOBB MÉRTÉKBEN!
Hogyan lehet ezt elérni a legkisebb ellenállással?
Egy olyan rendszer ajánlásával, amely:






Minimális költséggel és adminisztrációval járó rendszer.
Elérhetı bárhonnan.
Kis és közepes cégeknek egyaránt ajánlott.
Képes kezelni a különbözı beszállítói cégek heterogén
környezetét.
Segítségével megoldható, hogy beszállítói csupán az
Önök számára beérkezı számlaforgalmat állítják át eszámlázásra (a többi partner felé akár maradva a
hagyományos papír alapú számlázásnál).
A Billzone.eu ezen feltételeknek teljes
mértékben megfelel.

KONKLÚZIÓ
…A KÖLTSÉGHATÉKONYABB MÓDSZER

MIT AJÁNLUNK MÉG?


Minimum
20
beszállító
elektronikus
számlázásra történı „átállítása” esetén =
ingyen interfészt fejlesztünk az Önök
részére a saját ERP (vállalatirányítási)
rendszerükhöz.



A beszállítók kedvezményes belépési
e-számla csomagot kapnak = ingyen 50 db
e-számla.

Az elektronikus számlázás fejlődési irányai (2010/45/EU irányelv) –
mire készüljön az, aki kicsit később szeretné bevezetni?


Fejlődési irány a törvényi háttér változásai és a sztenderdizálási törekvések alapján.

2. Elektronikus számlázás fejlődési irányai:
jogi háttér

A./ Múlt:
Fokozott
biztonságú
elektronikus
aláírás
szolgáltató

EU egységes szabályozása az elektronikus számlázásról:
HÉA (2006/112/EK):
Az Európai Unió tagállamainak forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályait
2007.
január
1.
napjától
a
közös
hozzáadottértékadó-rendszerrıl szóló 2006/112/EK Tanácsi
irányelv (Héa-irányelv) hivatott összehangolni. = Mo-n az
összehangolás hatálybalépése: 2008.01.01.
Magyarország:
Elektronikus
számlázás
lehetıségének
megteremtése
Magyarországon:
2004.
05.
01-én
hatályba
lépett
20/2004.(IV.21.) PM rendelet.

Minısített
idıpecsét
szolgáltató

Elektronikus
számla
szolgáltató

2008. január 1-tıl ÁFA tv. módosítás: (2007/CXXVII tv.
175. ), amely szerint az elektronikus számlát legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással és minısített szolgáltató által
kiadott idıbélyegzıvel kell ellátni (PKI) vagy EDI rendszeren
keresztül állítható ki.

2. Elektronikus számlázás fejlődési irányai:
(2010/45/EU irányelv)

B./ Jelen és Jövı:

2010/45/EU irányelv:
•
•

•

2010. július 13-án került elfogadásra.
Bevezetése a tagországok részérıl kötelezı
érvényő, legkésıbb 2013. január 1-jével lép
életbe. Azonban lehetıség van korábban is
alkalmazni, mint például Németországban,
ahol már 2011 nyarától alkalmazzák.
Változtatások célja: adózó adminisztratív
terheinek
csökkentése
+
elektronikus
számlázás ösztönzése, elısegítése.
Letölthetı:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
10:189:0001:0008:HU:PDF

2. Elektronikus számlázás fejlődési irányai:
(2010/45/EU irányelv)

Mi adódik ebbıl?

2010/45/EU irányelv – 233. cikk (1) kimondja,
hogy:
• az EDI és PKI rendszeren kívül bármilyen más
ellenőrzési eljárás használható, amely biztosítja
az e-számla „eredetének hitelességét” és a
„tartalom sértetlenségét”.
•

Mit jelent ez?
 FONTOS: technológia helyett elveket
határoz meg.
 Költséghatékonyabb
módszerek
is
fejleszthetők.
 Ez tovább növelheti az e-számla
népszerűségét.

2. Elektronikus számlázás fejlődési irányai:
(2010/45/EU irányelv)

Egyéb változások:

Jelenleg érvényben lévı 2006/112/EK rendelkezése:
"232. cikk
A 2. szakaszban foglalt rendelkezéseknek megfelelıen kiállított
számla papíron, illetve – a megrendelı beleegyezésétıl függıen –
elektronikus úton is küldhetı vagy rendelkezésre bocsátható."
2010/45/EU módosító direktíva rendelkezése 2013.01.01-tıl:
„232. cikk
Elektronikus számla alkalmazásához a számlabefogadó
beleegyezése szükséges.„
2012.01.01. ÁFA törvény 175.§.3.(a) rendelkezése alapján:
Feltétel a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és
minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel ellátott eszámla esetében a számlabefogadó elızetes beleegyezése,
kivéve, ha jogszabály ettıl eltérıen rendelkezik.

3. Mire készüljön az, aki kicsit később szeretné bevezetni?
Mi a CEN? Miért érdemes megismerni és követni a javaslataikat?

European Committee for
Standardization

Európai Szabványügyi Bizottság
•

•
•
•

http://www.cen.eu
http://www.e-invoice-gateway.net/

•

Célja = elősegítse az európai gazdaság és globális
kereskedelem működését. Ehhez európai szabványokat és
műszaki előírásokat fektetnek le, amelyek segítségével a
gazdasági szereplők termékeiket szélesebb piacon tudják
értékesíteni és olcsóbban fejleszteni, tesztelni azokat.
Túlmutat az EU-n: 32 tagország a tagja.
CEN keretein belül működő e-számla egységesítésére
törekvő szervezet : az E-invoice Gateway.
E-invoice Gateway = irányelvek és munkadokumentumok
(CWA = CEN Workshop Agreement) , hivatkozási
dokumentumok elkészítésére hivatott, amely a sztenderdek
irányába tett első lépések alapjai.
A Billzone.eu szorosan
ezeknek
az elveknek és
sztenderdeknek a mentén dolgozik.

3. Mire készüljön az, aki kicsit később szeretné bevezetni?
Mi a CEN? Miért érdemes megismerni és követni a javaslataikat?

European Committee for
Standardization
Sztenderdek mentén =
• A CEN Workshop kifejlesztett egy Core Invoice Felhasználói Útmutatót (Message User
Guideline = MUG), amely iránymutatást ad - több iparág igényei alapján összeállított nemzetközi számlasablonra (adatmodell).
Letölthetı anyagok: http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/ISSS/Activity/Pages/MUG.aspx
• Elkészítés alatt áll az a dokumentum, amely irányt kíván szabni annak, hogy a
dokumentumokat hogyan küldjük tovább. A befogadásra a mai állapot szerint a webservice-n
keresztüli dokumentumcsere és kommunikáció a legideálisabb (üzlet-üzleti relációban) az emailen történı küldés helyett.
• ÉRDEKESSÉG = Felek közötti (technológiai) megállapodásra egységes szerzıdés
sablonnal is tudnak szolgálni.
Letölthetı sablon: ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/ICT/Activities/DraftCWAeInv3_2.pdf

Köszönöm a
figyelmet!
www.billzone.eu
Kérdések – Válaszok
sales@billzone.eu
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