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Újabb intézkedések a koronavírus járvány által előidézett rendkívüli helyzetre tekintettel
párhuzamosan
az
1.1
XSD
verzióval,
így
az
adózók
számára
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
az átálláshoz szükséges feltételek
által közzétett tájékoztató szerint
az Online Számla rendszer
mégsem válik kötelezővé 2020.
oldalán adottak.
április 1-jétől a számítógépes
programok
által
kiállított Mivel az 1.1 XSD kivezetésének és
számlák
online a 2.0 XSD használatára történő
adatszolgáltatásához kapcsolódó átállás végső határideje 2020.
2.0-ás XSD verzió használata.
július 1-jére módosult, mérlegelni
Online számla adatszolgáltatás

Kis Gábor
„A Nemzeti Adó- és

Vámhivatal által
közzétett
tájékoztató szerint
mégsem válik
kötelezővé 2020.
április 1-jétől a
számítógépes
programok által
kiállított számlák
online
adatszolgáltatásáho
z kapcsolódó 2.0-ás
XSD verzió
használata.”

Az Adóhatóság a koronavírus
járvány által előidézett rendkívüli
helyzetre tekintettel, a járvány
terjedésének lassítása érdekében
hozott
kormányzati
intézkedésekkel és ajánlásokkal
összhangban 2020. április 1-jétől
mégsem szünteti meg az Online
Számla
rendszer
1.1
XSD
verziójának támogatását és nem
teszi kötelezővé a 2.0 XSD
alkalmazását.

szükséges az adózóknak, hogy
mikortól tudnak megfelelni az új
számla
adatszolgáltatási
előírásoknak.
Veszélyeztetett
tevékenységi
körök kiterjesztése

A Magyar Közlöny 55. számában,
2020. március 26-án a 68/2020.
Kormányrendeletben
a
koronavírus-járvány hatásainak
enyhítése érdekében a Kormány a
minősített
Ezáltal ugyanis biztosítható, hogy veszélyeztetettnek
tevékenységi
köröket
újabbakkal
a
kötelező
adatszolgáltatás
folytonossága és az adózók egészítette ki.
jogszabályi előírásoknak történő
A
Kormányrendelet
alapján
megfelelése - az átállás miatti
veszélyeztetett
tevékenységi
esetleges személyes jelenlétet
köröknek
minősülnek
–
a
igénylő programátállás miatt – az
korábban
már
kihirdetett
adózók
részéről
teljesíthető
ágazatokon túlmenően – az alábbi
legyen.
tevékenységek:
Fontos tudni azonban, hogy az új
verzió, a 2.0 XSD már 2020. • utazásközvetítés,
utazásszervezés, egyéb foglalás
február 27-től elérhető az online
(TEÁOR és TESZOR 79),
számla felületen és használható
éles környezetben,
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•
•

fizikai közérzetet javító szolgáltatás
(TEÁOR és TESZOR 96.04)
belvízi személyszállítás (TEÁOR és
TESZOR 50.30).

A fizikai közérzetet javító szolgáltatások
körébe a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők,
szoláriumok, gyógyfürdők, fogyasztó- és
karcsúsítószalonok, masszázsszalonok stb.
tevékenysége tartozik bele.
A belvízi személyszállításnak minősül a
folyón, csatornán, tavon és egyéb belvízi úton,
illetve a kikötőn belüli szállítás, továbbá a
kiránduló, sétahajó bérbeadása legénységgel
együtt.

Ez az intézkedés azt jelenti, hogy a fent
említett tevékenységek esetén a kifizető
alkalmazottai után, az egyéni és a társas
vállalkozás e jogállása alapján átmenetileg a
már korábban kedvezményezett tevékenységi
körűekhez hasonlóan mentesül a szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól,
az egyéni egészségbiztosítási járulékból pedig
csak 4 százalékot, de legfeljebb a havi 7.710
forint egészségügyi szolgáltatási járulékot
kell levonni és megfizetni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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