FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Valós idejű adatszolgáltatás – halasztás a bevezetésben
A Parlament előtt lévő T/15428.
számú
törvényjavaslat kezdeményezi, hogy az adózás
rendjéről szóló törvénynek a
számlázó programok online
adatszolgáltatására
vonatkozó
rendelkezései
az
eredeti
ütemezéshez
képest
később
lépjenek hatályba.
Kis Gábor

„A Parlament
előtt lévő T/15428.
számú
törvényjavaslat kezdeményezi, hogy az
adózás rendjéről
szóló törvénynek a
számlázó
programok online
adatszolgáltatására
vonatkozó
rendelkezései az
eredeti ütemezéshez
képest később
lépjenek hatályba.”

A 2016. évben elfogadott és
jelenleg
érvényben
lévő
törvénymódosítás
alapján
az
adózás rendjéről szóló törvény
2017. július 1-jétől úgy változna,
hogy az ún. belföldi összesítő
jelentésre
vonatkozó
adatszolgáltatási
kötelezettség
értékhatára 1 millió forintról 100
ezer forintra csökkenne. Ezzel egy
időben bevezetésre kerülne a
számlázó
programok
online
adatszolgáltatása, azaz a számlázó
programmal kibocsátott, 100 ezer
forintot elérő vagy meghaladó
összegű áthárított áfát tartalmazó
számlák adatairól történő valós
idejű
adatszolgáltatási
kötelezettség lépne hatályba,
amely
értékesítői
oldalon
kiváltaná
az
ún.
tételes
adatszolgáltatási kötelezettséget.
Ezzel összefüggésben az online
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számla adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésének
elmulasztásához 2017. július 1-jétől
mulasztási bírságolási szabály is
kapcsolódna.
A Parlament részére benyújtott
T/15428. számú törvényjavaslat
indoklása szerint mivel egy ilyen
nagy horderejű, a gazdálkodó
szektorban meghatározó rendszer
csak
az
adózók
megfelelő
felkészülését követően vezethető
be, továbbá
mivel
minden
rendszer éles indulása előtt elvárás
megfelelő tesztidőszak biztosítása,
a törvényjavaslat elhalasztaná a
számlázó programok online
adatszolgáltatását
bevezetését,
illetve hatályon kívül helyezné
azt a rendelkezést, hogy a belföldi
tételes összesítő jelentésben az
értékhatár 100 ezer forintra
csökkenjen a jelenleg hatályos 1
millió forint helyett.
A
törvényjavaslat
elfogadása
esetén 2017. július 1-től az
adózókat nem terhelné a számlázó
programok
online
adatszolgáltatási
kötelezettsége,
továbbá a belföldi összesítő
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jelentés értékhatára sem változna. így az
adózónak
továbbra
is
csak
azon
termékértékesítésekről, termékbeszerzésekről,
szolgáltatásnyújtásokról,
illetve
igénybevételekről
kellene
tételes
adatszolgáltatást teljesíteniük, ahol az

általános forgalmi adó összege eléri vagy
meghaladja az 1 millió forintot.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

