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T/1283 .

a számvitelrQl szóló 2000_ évi G. törvény módosításáról

1 . § A törvény 167 . § (5) bekezdése helyébe a következű rendelkezés lépi

"(S) Elektronikus úton előállított számlaként, egyszerít"sített számlaként és számlát
helyettesítő okmányként a fokozott biztnnsdgú elektronikus aláírással ellátott
elektronikus dokumentum, irat alkalmazható, ha megfelel e torvény elóirásainak, és ha
a hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott, az elektronikus aláírásról szálé törvény 2_ f
_'1. pontja szerinti tanúsítvány érvényessége a 169. § (1)-(2) bekezdése szerinti
időtartamon belül ellenörízhetó_ "

2. §

	

E törvény a kihirdetését kovető 8 . népón lép hatályba .

Indoklás

Általánosan ismert tény az elektronikus oláhos használatának lassú terjedése. Ennek egyik
igen jelentűs oka az, hogy a Számviteltál szóló törvény 167. § (5) bekezdése jelenleg a
minősített elektronikus aláírás alkalmazását írja elő minden elektronikus bizonylatom . Ezzel
arányfalamul megnehezíti az elektronikus aláírásnak a bizonylatokon tt rténö alkalmazását,
hiszen a minősített elektronikus aláírás jogérvénye egyenértékű a teljes bizonyítni erejű
magánokiratéval és annak előállítása is külőnősen bonyodalmas - olyannyira, hagy
Magyarországon még mindig nines olyan szervezet, amely az elektronikus aláírásról szóló
2001 . évi V, törvény alapjen fel lenne jogosítva a minősített elektronikus aláírások
szolgáltatására- .

A hagyományos mádon előállított számviteli bizonylatok tekintetében a Számviteli tótvény
167 . § (3) bekezdése csupán a számla, az egyszerűsített számla és a számlát helyettesítő
okmány aláírását követeli meg ezen bizonylatok alaki és tartalmi hitelessége, megbízhatósága
igazolása érdekében. A hivatkozott fórvény-hely csupán a gazdálkodó azonosító adatainak
felhintetését és a képviseletre jogosult, meghatalmazott illetve a bizonylat aláírására
feljogosított személy (ideértve a Polgári Tórvénykőnyv szerint vélelmezett képviseletet is)
általi aláírást írja e18, tehát nem követel meg teljes bizt>nyító erejű magánokirati formát.

Az ezzel a kérdéssel foglalkozó vonatkozó EU jogforrás - az általános forgalmi adóra
vonatkozó 77/388- számú tanácsi irányelvet módosító 20011115/EC irányelv - több
szempontból is - másként rendelkezik. A módosítás értelmében (id . a módosított 22. cikkely
3_ (C) pontjának második fordulatát) az irányelv :

képviselői önállá

Törvényjavaslat

	

indítvány



• csak az elektronikus úton kiállított és továbbított számlákról szól, nem pedig az összes
számviteli bizonylatról. Ez jelentős különbség, hiszen a magyar jogszabály egy egyszerű
belső bizonylat (p1. utalványozás) esetén sem elégedne meg a sajátkezű aláírással
egyenértékű fokozott biztonságú aláírással, hanem megköveteli a teljes bizonyító erejű
rnagámokiratt41 egyenértékű minősített elektronikus aláírást .

• az elektronikus úton kiállitott és továbbított számlák esetén az alacsonyabb biztonsági
fokozatú, ún. fokozott biztonságú clektroniku_s aláírást kbveteli meg, amit az indokol,
hogy ennek jogérvénye egyenlő a saját kezű aláíráséval . Igaz, hogy az irányelv a
tagállamok számára lehetőséget ad a minősített aláírás megkdvetelésére is, ezt azonban a
hazai gyakorlat számára indokolatlanul terhesnek és a jogszabály céljával ellentétesnek
tartjuk .
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