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Adatszolgáltatási kötelezettség nyugta helyett számlát kibocsátó adóalanyok részére

Kis Gábor

„2015. január 1-jétől
mind a
szolgáltatandó
adattartalom, mind
az adatszolgáltatás
gyakorisága
megváltozik.”

Az ÁFA-törvény lehetőséget biztosít
az adóalanyoknak arra, hogy nyugta
kibocsátási kötelezettségük fennállása
esetén – saját döntésük alapján –
nyugta helyett számla kibocsátásával
tegyenek eleget kötelezettségeiknek.
A hivatkozott jogszabályhely azt is
előírja, hogy ez esetben az adóalany
mentesül a 48/2013. (XI. 15.) NGM
rendeletben,
mint
külön
jogszabályban előírt gépi kiállítású
nyugta kibocsátási kötelezettség alól.
E rendelkezések alapján előfordulhat,
hogy amennyiben az adóalany úgy
dönt, hogy nyugták helyett minden
esetben számlát állít ki, akkor –
nyugtakibocsátás hiányában – nem
szükséges
online
pénztárgépet
beüzemelnie, ezáltal pedig mentesül
a pénztárgépes adatszolgáltatási
kötelezettség alól is.
Annak
érdekében,
hogy
a
pénztárgépes
adatszolgáltatási
kötelezettség, mint cél ne sérüljön,
2015. január 1-től ezekben az esetben
is teljeskörűen fennáll majd a
kötelező
adatszolgáltatás.
Azon
adóalanyok,
amelyek
2013.
szeptember 1-jét megelőzően is
kizárólag számla kibocsátásával tettek
eleget
bizonylat-kibocsátási
kötelezettségüknek, 2015. január 1jéig
mentesülhettek
az
adatszolgáltatási kötelezettség alól.
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A 2015. január 1-től hatályos új
szabály
értelmében
az
adatszolgáltatási kötelezettség kapcsán
releváns tevékenységi kör nem
változik, továbbra is a rendelet
mellékletében
foglalt,
ún.
pénztárgéphasználat-köteles
tevékenységek lesznek érintettek.
Fontos azonban, hogy a kizárólagos
számlakibocsátás feltétele megszűnik. Ez azzal a következménnyel
jár, hogy 2015. január 1-jét követően
egy adóalany a pénztárgéphasználatköteles
tevékenységei
után
kibocsátott számláiról már akkor is
köteles lesz adatot szolgáltatni, ha
egyébként e tevékenységi körben
nyugtát is kiállít.
A 2015. január 1-jétől módosuló
adatszolgáltatási kötelezettség alól
tehát
a
bizonylat
kibocsátási
kötelezettségüknek 2013. szeptember
1-jét megelőzően kizárólag számla
kibocsátásával eleget tevő adóalanyok
sem fognak mentesülni, mivel a
rendelet 2015. január 1-jétől ezt a
mentességi
jogcímet
biztosító
rendelkezést hatályon kívül helyezi.
A
pénztárgéphasználat-köteles
tevékenységekről
kibocsátott
számlákról olyan esetekben nem kell
adatot szolgáltatni, amikor a számla
kibocsátása (igazolhatóan) nem

nyugtaadás helyett történt.
2015. január 1-jétől mind a szolgáltatandó
adattartalom,
mind
az
adatszolgáltatás
gyakorisága megváltozik. Az adatszolgáltatási
kötelezettséggel 2015. január 1. után érintett számlák
valamennyi adata helyett csak néhány kiemelt
adatát kell elektronikus úton megküldeni az állami

adóhatóság részére. Az adatszolgáltatás gyakorisága
sem heti rendszerességű lesz, hanem az naponkénti
bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap
15. napjáig történik majd.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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.

