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Felkészülés az új
követelmények teljesítésére
Tancsa Zoltán

ÁFA változások és aktualitások
Adatszolgáltatás automatizálása
Az adatszolgáltatás menete:
Számlázóprogram maga, vagy hozzáfejlesztett adatszolgáltató modullal is
teljesíthető – több számlázóprogramhoz közösen is lehet egy

2018. július 1.

Többféle jogosultsági szint: elsődleges felhasználó, másodlagos felhasználó,
technikai felhasználó (ez maga a szoftver)
Technikai felhasználó azonosítóját rögzíteni kell. A számlázó program ezzel kér
egy egyszer használatos tokent (azonosító kulcsot). A tokennek érvényességi
ideje jelenleg 5 perc. Ennyi idő van arra, hogy a program a számlát megfelelő
módon becsomagolja és megküldje az adóhivatal részére. Ezen limiten belül
előállt adatszolgáltatásra kötelezett számlákat a rendszer összegyűjtheti és egy
csomagban megküldheti (jelenleg max. 100 számla)
Az adatszolgáltatás megküldését követően az adóhivatali rendszer
automatikusan egy tranzakció azonosítót ad vissza. Ezzel még nem sikeres
az adatszolgáltatás.
Az adatszolgáltatás sikerességéhez a számlázó programnak „be kell kérdeznie”
az adóhivatal szerverébe. Ezt követően kapja meg a feldolgozási
válaszüzenetet. Ez a válaszüzenet lehet elfogadó, figyelmeztető és
elutasító.

23/2014-es NGM
rendelet módosítási
tervezete, az
adatszolgáltatás
műszaki specifikációja,
valamint a
fájlszerkezet,

Tesztfelület:
https://onlineszamlatest.nav.gov.hu/
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ÁFA változások és aktualitások
Adatszolgáltatás automatizálása

Feldolgozási válaszüzenet:
•

Az elfogadó és figyelmeztető (warning) nyugták jelentik a sikeres
feldolgozást, tehát az adatszolgáltatás teljesítését

2018. július 1.

A warning üzeneteknek számos esete lesz – utána kell nézni a hiba okának,
mivel előfordulhat, hogy a számlaadat rossz, vagy bár jó a számlaadat, de
hibás az adatszolgáltatás

Az error típusú üzeneteknél mindenképpen tenni kell valamit. Az error típusú
hibák blokkoló jellegűek – nem teljesül az adatszolgáltatás

Amennyiben az adatszolgáltatás nem dolgozható fel, akkor a hibát ki kell
javítani és gépi úton kell megismételni. Az elsődleges felhasználónak, vagy az
ezzel a joggal rendelkező másodlagos felhasználónak külön jóvá kell hagyni a
hibajavítást (emberi jóváhagyás). A hibajavítást nem csak gépi úton lehet
megtenni, hanem manuálisan is.

A jelentett számlák lekérdezésére is lehetőség van
(programba építve is)

23/2014-es NGM
rendelet módosítási
tervezete, az
adatszolgáltatás
műszaki specifikációja,
valamint a
fájlszerkezet,

Tesztfelület:
https://onlineszamlatest.nav.gov.hu/
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ÁFA változások és aktualitások
Adatszolgáltatás automatizálása

Gyakorlati kérdések:

Módosító számlák: amennyiben egy
módosító számla a módosítással haladja
meg a 100 ezer forintot, akkor a
módosító számla már adatszolgáltatásra
kötelezetté válik, ugyanakkor az
alapszámla nem – egyéb részletszabály
nincs:
• láncolatok jelentése?, több módosítás
esetén hivatkozás?, módosítás
eredményeként csökkenés?

2018. július 1.

Előleg- és végszámlák
kezelése?

Meghatalmazotti számlázás,
önszámlázás?

23/2014-es NGM
rendelet módosítási
tervezete, az
adatszolgáltatás
műszaki specifikációja,
valamint a
fájlszerkezet,

Tesztfelület:
https://onlineszamlatest.nav.gov.hu/
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ÁFA változások és aktualitások
A Deloitte megoldása – VATOnline

•

Adatszolgáltató modul

•

Azonnali és automatikus

•

Bármilyen vállalatirányítási rendszerhez/ számlázó programhoz
hozzáilleszthető

•

Több típusú számlázó programot is tud kezelni egy adóalanyon belül

Funkcionalitások
Elsődleges cél: felhasználóbarát megoldás
• Grafikus statisztikai megjelenítés
• Jelentett számlák lekérdezése

2018. július 1.

23/2014-es NGM
rendelet módosítási
tervezete, az
adatszolgáltatás
műszaki specifikációja,
valamint a
fájlszerkezet,

• Automatikus érvénytelenítési lehetőség
• Személyre szabott felhasználói beállítások
Egyedi igény alapján
• Vevők adószámának ellenőrzése

Tesztfelület:

• Beszerzési számlák lekérdezése

https://onlineszamlatest.nav.gov.hu/
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ÁFA változások és aktualitások
Projekt leírás - VATOnline
Egyedi igény felmérése

Ajánlat

2018. július 1.

GAP analízis

Testre szabás

Telepítés

Kommunikációs csatorna felállítása

23/2014-es NGM
rendelet módosítási
tervezete, az
adatszolgáltatás
műszaki specifikációja,
valamint a
fájlszerkezet,

Tesztelés

Jogszabálykövetés

Tesztfelület:
https://onlineszamlatest.nav.gov.hu/
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VATOnline
Bejelentkezés
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VATOnline
Statisztikák
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VATOnline
Hibás forrásfájlok
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VATOnline
Számlák
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VATOnline
Hibaüzenet
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VATOnline
Beállítások
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VATOnline
Értesítések
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Kapcsolat
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Tancsa Zoltán

Póczak Ferenc

Igazgató

Igazgató

Adó- és jogi tanácsadás

Adó- és jogi tanácsadás

ztancsa@deloittece.com

fpoczak@deloittece.com

+36 20 496 5233

+36 20 385 8562
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Számlaadatok online adatszolgáltatása
Czöndör Szabolcs

Jogszabályi háttér
 Áfa törvény 260. § (1) i)
 a számlázási funkcióval rendelkező programokkal
szembeni követelményeket, valamint ezen
programokkal kiállított számlák adatainak állami
adóhatóság felé történő adatszolgáltatásának
szabályait, és a számlázási funkcióval rendelkező
programok értékesítésére és használatára
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségre
vonatkozó szabályokat;

 Áfa törvény 10. számú melléklet: Összesítő
jelentés

Jogszabályi háttér
 Eva törvény
– 13. § (1) Az adóalany az e törvény hatálya alá
tartozó tevékenységéről bizonylatot bocsát ki. Az
adóalany e kötelezettségét az általános forgalmi
adóról szóló törvény X. fejezetében előírtak szerint
teljesíti.
– 16. § (9)3 Az adóalany az általa kibocsátott
számlák tekintetében az adatszolgáltatási
kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló
törvényben meghatározott rendelkezéseknek
megfelelően teljesíti.

Jogszabályi háttér
A nemzetgazdasági miniszter ……/2018. (…….) NGM rendeletének
tervezete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról,
valamint az elektronikus formában megőrzött számlák
adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
módosításáról
• Megmarad az adatexport, de az adatszolgáltatás sémájában is lehet
teljesíteni
• Megmarad a számlázó program bejelentési kötelezettség
• A számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges
azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy
tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát a
számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML
formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében
meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania
kell az állami adó- és vámhatóság részére.

Adatszolgáltatás technikája
(befogadó oldal)
ERP

• Feldolgozott számla adatok
• Számlasorszám (!)

NAV adat

• Lekérdező felület
• Adóbevallásba importálható

Manuális

• Adóbevallásba való adatbevitel

Adatszolgáltatás technikája
(kibocsátó oldal)
Szoftver

Számlatömb

Pénztárgép

• Automatikusan
• Azonnal
• XML

• 5 naptári nap
• Manuális adatszolgáltatás

• Adatkapcsolaton keresztül
• Adózói oldalon nincs feladat

Adatszolgáltatással érintett számlák
 A bizonylatnak számla vagy számlával egy tekintet alá
eső bizonylatnak (pl. módosító számla, sztornó
számla) kell lennie.
 A számlán szereplő vevőnek magyar adóalanynak kell
lennie
 Az áthárított adó összegének a 100 ezer forintnak
vagy annál magasabbnak kell lennie
 Az előző feltételtől függetlenül amennyiben egy
jelentés köteles számlának a módosításáról,
érvénytelenítéséről szól a bizonylat, akkor a számla is
jelentés kötelessé válik

Adatszolgáltatás technikája
Adatszolgáltatás
Regisztráció
Számlázó program
felkészítése
• XML
• Kommunikáció
• Üzenet feldolgozás

• Elsődleges felhasználó
• Másodlagos
felhasználó
• Technikai felhasználó

• Számla adatok
• Emberi beavatkozás
nélkül
• Azonnal

Adatszolgáltatás technikája
Számla
kibocsátása
Számlaadatok
rögzítése

Számla
jóváhagyás
Számla
adatszolgáltatás

• Automatikus
• Azonnali

Adatszolgáltatás technikája
• Számlázó rendszerrel szemben támasztott
követelmény
– Számlázó rendszer beépített funkciója
– Számlázó rendszerhez fejlesztett modul
• Automatikus
• Azonnali
• Emberi beavatkozás nélküli

• Dokumentáció készítése

Válaszüzenetek
Good

XML
Warning

Error

Hiba, üzemzavar
• Hiba: adatszolgáltatás nem dolgozható fel, nem
a számla adatait tartalmazza stb.
• Észleléstől számított 3 munkanapon belül kell
javítani -> gépi interfész
• Ha nem javítható 3 munkanapon belül -> kézi
adatszolgáltatás

• Üzemzavar: internetszolgáltatás kimaradása,
adatszolgáltató rendszer meghibásodása
• Az üzemzavar megszűnését követő 24 órán belül
kell az adatot szolgáltatni
• Amennyiben 48 órát meghaladja az üzemzavar
• Bejelentés
• Kézi adatszolgáltatás (24 órás időablak)

Adatszolgáltatásra felkészülés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publikus XSD (magyar, angol)
XML validáció
Mintaállomány
Fejlesztői dokumentum (magyar, angol)
Jogszabály (magyar, angol)
Gyakori kérdések és válaszok
Tájékoztató anyagok
Fejlesztői fórum
Kiemelt adózók támogatása

Adatszolgáltatásra felkészülés

Adatszolgáltatásra felkészülés

Adatszolgáltatásra való felkészülés
• Számlázó program felkészítése
– Számlázó programon belüli fejlesztés
– Számlázó programhoz kapcsolódó modul fejlesztése

• Számlák áttekintése
– Kötelező-e számla bizonylat előállítása?
– Számla adattartalma megfelelő-e?
– Az adatszolgáltatáshoz elvárt adatok önálló mezőben
szerepelnek-e?

• Ügyviteli folyamat áttekintése
– Nem megfelelően működő számlázási folyamatok feltárása
– Felkészülés a hibás számlaadat szolgáltatásra

Köszönöm a figyelmet!
www.nav.gov.hu

Czöndör Szabolcs
E-mail: czondor.szabolcs@nav.gov.hu

