
Tisztelt Kollégák!

A közjegyzők közhatalmi tevékenységükre vonatkozóan mentesülnek a számla kibocsátási 

kötelezettség alól, de számviteli bizonylat kiállítására kötelezettek. 2020.05.08tól a WebNotes az 

ügyszámhoz kapcsolódó ügyek számviteli elszámolásakor számviteli bizonylatot készít.  

A közjegyző irodák azonban nem csak közhatalmi tevékenységet folytathatnak. A nem közhatalmi

tevékenységről számlát kell kiállítani.  

A nem ügyszámhoz kapcsolódó gazdasági eseményeknél az „Eszközök/Új számla” menüpontnál a 

program lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy számla vagy számviteli bizonylat, valamint 

elektronikus vagy papír alapú bizonylat készüljöne.  Alapértelmezett beállításként itt elektronikus 

számviteli bizonylat készül (támogatva ezzel az Fmh/Vh és Gkzony MOKK felé történő elektronikus 

számviteli bizonylatok kiállítását), azonban szükség szerint egyedileg módosítható ez az 

alapértelmezett beállítás. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Fmh/Vh és GkZony bizonylatok 

kiállítása során ez az alapértelmezett beállítás nem módosítandó, tekintettel arra, hogy ezek is az Áfa 

tv. szerinti közhatalmi tevékenységgel összefüggésben kerülnek kiállításra.  

Az „Eszközök/Új számla” felületen az alábbi választási lehetőségeket találják: 



Számviteli bizonylatok 
 Közhatalmi tevékenység esetén 

Számlák 
 Nem közhatalmi tevékenység esetén. 

 2020.07.01től a kiállítónak adatot kell 

szolgáltatni a NAV felé, amit a WebNotes 

számlázó automatikusan fog végrehajtani, ha 

a „számla” típus meg van jelölve.

Elektronikus 

(A MOKK részére 

kiállított bizonylatokat 

(FMH, GkZONY) 

elektronikus formában 

kérjük)

Papír Elektronikus Papír 

Példán keresztül: 

 a MOKK  felé kiállított havi elszámoláshoz kötődő bizonylatok (FMH/VHGKZONY) készítését az 

„Eszközök/Új számla” felületén kell elkészíteni. Az alapértelmezetten bejelölt pipáknál ilyen esetben  
kérjük, hogy semmit ne módosítsanak! Ekkor a rendszer elektronikus számviteli bizonylatot készít. 

 oktatásról papír alapú vagy elektronikus számlát kell kiállítani. Ha elektronikus számlát akarunk 

kiállítani, akkor pipálni kell a számla és az elektronikus opciót is (ekkor a rendszer elektronikus 

számlát készít.) Ha papír alapút akarunk készíteni, akkor pedig csak a számla opciót kell bejelölnünk 

(ebben az esetben kinyomtatandó papír alapú számla készül).  

A számlaszámviteli bizonylat megkülönböztetése nagyon fontos, mert a számviteli bizonylatról nem  
kell adatot szolgáltatni az adóhatóság felé. 

A számláról 2020.07.01től a kiállítónak adatot kell szolgáltatni a NAV felé. Ez az adatszolgáltatást a 

WebNotes rendszer számlázó funkciója tartalmazni fogja, azonban a NAVhoz történő beküldés 

sikerességét majd ellenőrizni szükséges. 

A számla NAVhoz történő beküldés részleteiről később tájékoztatjuk Önöket. 
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