Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
(NAV számla adat export)

A NAV számlaadat export lehetőséget biztosít



a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott
számlák, illetve
a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó
számlák

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott
adatszerkezetben történő letöltésére.

Belépés

A funkció a providers.medismart.hu címen érhető el.

Szerződött partnereink a belépést követően a Vevő/Szállító számlák menüből indíthatják az
adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatást.

A szűrési feltételek megadása
Időszakra:

Számlasorszám tartományra:

A letöltés indítását követően a rendszer megkezdi a kért adatok összegyűjtését. Ez a kért adatok
mennyiségétől függően hosszabb időt is igénybe vehet.

A lekérdezés eredménye

Az adatokat tartalmazó .ZIP (tömörített) fájl elnevezése: nav_export_adószám_dátum_idő
A fájl mentése:

A fájl megtekintése:

A fájlt a gép a böngésző letöltései közé menti.
Tartalma
1.

Elnevezése: adószám_lekerdezes_parameterek_dátum_idő. utf8.txt

pl.: 11888763-2-42_lekerdezes_parameterek_20151231_090514.utf8.txt

Adószám: 11888763-2-42
Lekérdezés típusa: Számlaszám tartomány
Lekérdezés kezdete: 1
Lekérdezés vége: 20
Lekérdező azonosítója: 34234516-a3c2-4ef9-bcba-7c160b72fe7b
2.

Elnevezése: adószám_szallitok_dátum_idő. utf8.csv

pl.: 11888763-2-42_szallitok_20151231_090514.utf8.csv

Név

3.

Cím

Adószám

Web1

Elnevezése: adószám_szamlak_dátum_idő. utf8.csv

pl.: 11888763-2-42_szamlak_20151231_090514.utf8.csv
Számlaszám

Külső Azonosító

4.

Készült

Teljesítés

Szállító Web1 Megjegyzés

Mappa az XML fájl(ok) részére
Elnevezése: Web1.számok
pl.: Web1.999001

A mappában lehetséges, hogy több XML fájl is található. (Ennek az a magyarázata, hogy egy
adószámhoz több számlaprefix is tartozhat, és a különböző prefixű számlákat külön fájlba gyűjti a
program.)
A mappában található fajl(ok) elnevezése: Web1.számok.számlaprefix.navxml2.xml
pl.: Web1.999001.MKP.navxml2.xml

Lehetséges számla prefixek és jelentésük
Prefix

Számlatípus leírása

MS

A Partner által elektronikus úton küldött adatokból készült elektronikus számla.
(EPeR online számlázó és B2B webszervíz interfész)
Szolgáltató Számlatömb azonosítója

Számla sorszáma

Prefix

MKK
MKT
MKP
MKPT
MKJ
MKPJ
MPS
MEPS

MS-00001/000001

MediSmart által a Partner megbízásából központilag kiállított elektronikus számla.
(1.1 webszervíz interfész)
MediSmart által a Partner megbízásából kiállított elektronikus számla egy fix
szolgáltatásról a kártyás tranzakciók alapján.

MediSmart által a Partner megbízásából központilag kiállított papír számla. (1.1
webszervíz interfész)
MediSmart által a szolgáltató megbízásából kiállított papír számla a kártyás
tranzakció alapján egy fix szolgáltatásról vagy termék értékesítéséről.

MediSmart, mint szolgáltató által kiállított elektronikus számla a szolgáltatási díjakról,
jutalékokról.
MediSmart, mint szolgáltató által kiállított papír számla a szolgáltatási díjakról,
jutalékokról.

Szolgáltató által elektronikus úton küldött adatokból készült papír számla. (EPeR
online számlázó és B2B webszervíz interfész)
Szolgáltató által helyben nyomtatott papírszámla. (EPeR online számlázó)

Az XML-ek tartalma
Fejléc és számlaadatok a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben
meghatározott adatszerkezetben.
Az egyes XML fájlok tartalmazhatnak azonos sorszámú számlákat. Pl. Lehet papír számlából és
elektronikus számlákból is 1-es sorszámú számla.

Lekérdezések eltárolása

Az utolsó tíz lekérdezés eredménye eltárolásra kerül.

