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Tájékoztató 

elektronikus számlázásról 

Elektronikus úton történő számlakézbesítés során a Számla PDF dokumentumként kerül előállításra 

és e-mail csatolmányként továbbítja a DAK Acélszerkezeti Kft. a megadott e-mail címre. 

A Számlák küldése az eszamla@dak.hu e-mail címről történik. Ez az e-mail cím kizárólag a számla 

továbbítását biztosítja, erre az e-mail címre válasz üzenet nem küldhető, elektronikus 

levélfogadására nem alkalmas. A Számlával kapcsolatos reklamációt, észrevétel kérjük a 

penzugy@dak.hu e-mail címre küldje. 

Az elektronikus Számlát tartalmazó e-mail szövegében minden esetben szerepel a PDF 

formátumú számla hash kódja, mely a NAV Online rendszerébe is feltöltésre kerül, így onnan 

bármikor ellenőrizhető1. A hash kódot a számla neve is tartalmazza, ami biztosítja, hogy az 

elektronikus számla és a hash kód együttes megőrzése megvalósuljon2. 

Az automatikus feldolgozás megkönnyítése érdekében a PDF dokumentum mellett külön kérés 

esetén XML formátumban (NAV Online rendszerbe felküldött formátumban és adattartalommal) 

is megküldésre kerülhetnek a számla adatai. Amennyiben ezt igényli, kérjük a penzugy@dak.hu 

címre jelezze! 

A számlához kapcsolódó egyéb bizonylatok, mellékletek (szállítólevél, mérlegjegy, 

megfelelőségi nyilatkozat, stb.) is elektronikusan, a számlával együtt, e-mailben kerülnek 

továbbításra. 

A megadott e-mail címe(ke)t a DAK Acélszerkezeti Kft. az elektronikus számlák megküldéséhez 

használja. Adatvédelmi szabályzatunk a http://www.dak.hu/adatkezeles oldalon érhető el. 

A DAK Acélszerkezeti Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az informatikai 

rendszerében vagy a Számla elektronikus továbbítása során felmerülő technikai hiba 

megakadályozza abban, hogy a Számlát elektronikusan állítsa ki vagy továbbítsa, akkor jogosult 

a számlát papíralapon kiállítani és a Címzett mindenkori postázási címére megküldeni, vagy a 

Számlát – ugyancsak a mindenkori postázási címre – egyéb adathordozón megküldeni. 

Dunaújváros, 2022. január 1. 

Jogszabályok: 

1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában 

megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 

Az elektronikus számlákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók (NAV): 

https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Az_elektronikus_szaml20200416.html 

 
1 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól 7. § a), b), c) 
2 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól 7. § d) 
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