Elektronikus Számla Jogszabályi megfelelőségi nyilatkozat
A DigitDoc Kft. jelen nyilatkozattal igazolja, hogy a DigitDoc eSzámla generátor rendszerben, a számla kiállítója
által eljutatott adatok alapján elkészített elektronikus számlák minden tekintetben megfelelnek a nyilatkozat
készítésének napján hatályos 2007 évi CXXVII törvény - Az általános forgalmi adóról, a 46/2007 (XII. 29.) PM
rendelet - Az elektronikus számlával kapcsolatos, és a számlázásra vonatkozó 24/1995 (XI.22.) PM rendeletben
foglalt elektronikus számlákkal szemben támasztott tartalmi, formai, és technikai követelményeknek, mely kimondja:
„175. § (2) Az elektronikus számla 168/A. § (1) bekezdésében említett eredetének hitelességére és
adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő megfelelése úgy is biztosítható, ha
az elektronikus számlát
a) az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti minősített elektronikus aláírással látják el; ”
valamint:
,, 3. Az 1. és 2. pontok alá nem tartozó elektronikus számláikat, valamint erre vonatkozó választás esetén, a
2. pontban foglaltaktól eltérően az Áfa tv. 175. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus számláikat az
adóalanyok adóhatósági ellenőrzés céljából az alábbi formátumban bocsáthatják az adóhatóság
rendelkezésére:
a) .pdf formátum és .xml fájl a számla kibocsátója által elektronikus úton létrehozott, és elektronikus
számlaként kibocsátott számlák esetében'' (46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2. melléklet)
A fentieknek megfelelően a DigitDoc eSzámla egy digitális aláírással és minősített időbélyeggel ellátott Adobe
Pdf dokumentum, mely a dokumentum fájlmellékletei között tartalmazza a számla adattartalmát az
Adóhatóság részére igény esetén átadandó fájlformátumban is.
Az elektronikus számla megtekintése az Adobe Reader alkalmazás segítségével lehetséges, mely szükség esetén
az Adobe honlapjáról letölthető (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html).
Felhívjuk figyelmét, hogy a 2007 évi CXXVII sz. ÁFA törvény 175§ alapján kiállított elektronikus számla
adóigazgatási azonosításra kizárólag az eredeti, elektronikus formában alkalmas, ezért a számviteli
törvényben előírt kötelező megőrzési határidő lejártáig ebben a formában őrizze meg a számlát. Az
elektronikus számlák kezeléséről, megőrzéséről, valamint a kapcsolódó jogszabályokról további részletes
információkért kérjük olvassa el tájékoztató oldalunkat.
A számla kiállítója által eljutatott adatok tartalmáért, valamint az ebből eredő károkkal kapcsolatos felelősséget
a DigitDoc Kft. a számla kiállítójára hárítja át. Az adatok tartalmáért a DigitDoc Kft. felelősséget nem vállal.
A fenti nyilatkozat nem vonatkozik azon elektronikus számlákra, amiket nem a DigitDoc Kft. rendszere készített,
illetve amit a DigitDoc Kft. rendszere készített, de az elkészülte után más program, vagy eszköz által a
bizonylatot módosították.
A DigitDoc Kft. a bizonylatok eredetiségének beazonosítását saját egyedi azonosító eljárása alapján tekinti
elfogadottnak. Jogi út kizárva.
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