NAV online számla regisztráció lépései
A regisztrációt végző adóazonosító számára is szükség lesz.
Kérjük ne Internet Explorer-t használjanak.
https://onlineszamla.nav.gov.hu/home weboldal felkeresése.
Alul zöld sávban: adatszolgáltatásra kötelezett adózói regisztráció indítása

1. ábra

Belépés az ügyfélkapura.

2. ábra

Adóazonosító szám megadása:

3. ábra

Ezután meg kell adni egy felhasználó nevet. EZT KÉRJÜK JEGYEZZE MEG, mert legközelebbi
belépéskor is ezt kell megadni.
A következő lépés, regisztráció típusa: Gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, majd az adószám
első 8 számjegyét kell beírni.

4. ábra

Ezen lépések után újból meg kell adni a felhasználó nevet és egy jelszót. Ezt a jelszót is jegyezzük
meg, mert a későbbi belépéskor szükségünk lesz rá. A jelszónak kis és nagybetűt + számot is kell
tartalmazni. Ne legyen benne különleges karakter, mert a rendszer ezt nem engedélyezi.

5. ábra

Telefonszám: +36…. csak így fogadja el
Regisztrációs jelszót és e-mail címet meg kell erősíteni (2x kell beírni)
Csak akkor tudunk tovább lépni, ha a lap alján zöldre vált a „regisztráció” gomb. Ha ez inaktív, nem
elég erős a jelszó vagy valamely mezőt nem töltöttünk ki.
Ezek után újra bejelentkezést kér a rendszer, az előző lépésekben megadott felhasználónevet és
jelszót kell ismételten beírni.

6. ábra

Visszaérkezünk az eredeti kiinduló képernyőre. A menüszalag alatt piros színnel figyelmeztetés
jelenik meg.

7. ábra

Felhasználók gombot kell kiválasztani, majd új felhasználó

8. ábra

9. ábra

A technikai felhasználót kell kiválasztani.
A rendszer ismételten kér egy új jelszót, ezt is jegyezzük meg.

10. ábra

Válasszuk ki mihez szeretnénk jogosultságot. Javasoljuk, hogy a 10. ábrán látható két zöld pipát
válasszák ki. Mentés gomb.

11. ábra

Kulcsgenerálás gombot választjuk.

12. ábra

A megjelenő felhasználó név, xml adókulcs, xml cserekulcs adatokat kell kimásolni és lementeni, mert
ezek a kódok kerülnek a WebNotes-ba.
A 12. ábrán piros nyíllal mutatjuk, hogy „Vissza az előző oldalra” feliratot kell választani. NE válasszuk
a törlés, kulcsgenerálás, módosítás gombokat.
Ezek után a menüszalagon, ha ismételten kiválasztjuk a „felhasználók” menüt, látjuk a saját
regisztrációnkat (típus: elsődleges) és a technikai felhasználót. Mindkettőnél a státusz megerősítve
kell legyen.
Ezzel a NAV online számla felületen regisztráltuk vállalkozásunkat.
A WebNotes-ba a következő helyen kell bevinni a regisztráció során kapott kódokat.

13. ábra

A „nav.felhasználónév” mezőbe a NAV oldalán regisztrált technikai felhasználónevet kell írni. (12.
ábra) A „nav.jelszó” (10.ábra), a „nav.xml_aláírókulcs”, a „nav.xml_cserekulcs”mezőkbe szintén a 12.
ábrán látható felületről átmásolt adatokat kel beírni.

----------------------------------------------------------------------

Beküldött számlák ellenőrzése

Kérjük, hogy az adóhatósághoz beküldött számlák beérkezését ellenőrizzék, mert ez a számla kiállító
(az egyes közjegyző irodák) feladata és felelőssége. A beküldést a számlakiállítás után a rendszer
azonnal megkísérli. Ha a beküldés megtörtént, akkor azt a WebNotes az alábbi képen látható módon,
egy tranzakció azonosítóval igazolja vissza.

14. ábra

Ha a bejelentést a rendszer valamilyen oknál fogva nem tudja végrehajtani, azt hibaüzenettel jelzi.

15. ábra

A képen látható üzenet nem jelenti azt, hogy a számla nem jött létre, csupán a bejelentés
sikertelenségéről ad tájékoztatást.
A beküldés pótolható. Sikertelen beküldés esetén a rendszer 15 napon át automatikusan megkísérli
az ismételt beküldést. A hiba okának megállapítása és elhárítása érdekében azonban kérjük, hogy
vegyék fel a kapcsolatot a MOKK informatikai irodájával. Sikertelenségnek lehet ideiglenes oka, pl.
nincs kapcsolat a NAV rendszerével, de lehet oka az is, hogy a beküldéshez szükséges adatok
beállítása nem megfelelő.
Budapest, 2020.06.15.

