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Online számla verzióváltás 2020. április 1-től
Várhatóan 2020. április 1-től már
csak az új formátumban, a
Online számla 2.0 XSD verzió
szerint fogadja online a számlák
adatait a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, ettől az időponttól
az 1.x-szel kezdődő verziókkal
már
nem
lehet
adatot
szolgáltatni.
Kis Gábor
„Várhatóan 2020.

április 1-től már
csak az új
formátumban, a
Online számla 2.0
XSD verzió szerint
fogadja online a
számlák adatait a
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, ettől az
időponttól az 1.xszel kezdődő
verziókkal már nem
lehet adatot
szolgáltatni.”

Tavaly ősszel nyerte el végső
formáját a NAV valós idejű
számlaadat-szolgáltatás támogató
rendszere,
amely
a
2.0
verziószámot viseli. Az interfész
fejlesztési
dokumentációja
elérhető a NAV Online számla
oldalán.
A
számlabejelentő
interfész
jelenleg
csak
tesztkörnyezetben működik, éles
rendszerben várhatóan februárban
kerül használatbavételre, viszont a
kötelező
átállás
időpontja
várhatóan 2020. április 1-e, mely
időponttól kezdődően a korábbi
verzió
(1.x)
szerinti
adatszolgáltatás már nem lesz
teljesíthető.
Önmagában a verzióváltás az
adatszolgáltatásra kötelezettek
körét, illetve az adatszolgáltatás
értékhatárát nem befolyásolja. A
verzióváltáshoz kapcsolódóan az
adatszolgáltatásban
közreműködők
várhatóan
az
alábbi
változásokat
fogják
érzékelni:
2020. február 27.

•

a bejövő számla adatok is
lekérdezhetővé
válnak,
ezáltal
az
adózók
ellenőrizhetik az összesítő
jelentés
adatait,
alátámaszthatják
a
digitalizált
számlák
adattartalmát,

•

időszakra szűrve lehet
keresni
a
lejelentett
számlák kelte és az
adatfeldolgozás időpontja
szerint,

•

az új rendszer lehetőséget
biztosít arra, hogy az
önszámlázásban keletkező
módosító számlákról is
lehessen jelentést tenni,

•

az eredeti számla sorszáma
alapján szűrhetők lesznek
az
adott
számlához
kapcsolódó
módosító
számlák is. Ezáltal változik
a módosító számlákra
vonatkozó adatszolgáltatás
is, mert az új verzióban
indexelni kell a módosító
számlákat. Ez a módosító
számlák
sorrendiségét
hivatott biztosítani,

1

új adatmezők jelennek meg, melyek
egy része kötelezően kitöltendő, másik
része opcionális. Ennek keretében a
számlatételeknél kötelezően kitöltendő
az ahhoz tartozó nettó, valamint a
nettó Ft értékek. Szintén kötelezően
kitöltendő változás az előző ponthoz
kapcsolódóan, hogy a módosító
számlák esetében egy új mezőben kell
megadni a módosítás sorrendiségét,
amivel
a
módosítási
láncolat
egyértelműen visszafejthető lehet. Az
áfa szerinti összesítésben is kötelező
mezőként jelennek meg a kapcsolódó
nettó áfaértékek. Az opcionálisan
kitöltendő mezők között megjelenő
lehetőség,
hogy
az
„időszakos
elszámolás” választható lehetőség lesz,
továbbá egy új adatmező szolgál a
kisadózó jelzésére, illetve bekerült a
számlasorok
közé
a
termék/szolgáltatás/egyéb
minősítésére használható adatmező.
Az új verzió bevezetése a számlázóprogramok
fejlesztőinek is komoly feladatot jelent, mivel
•

az új verzió olyan adatok megadását is elvárja
majd az adatszolgáltatás teljesítéséhez,
amelyek nem az áfatörvény alapján írnak elő
adatszolgáltatási kötelezettséget. Például sok
esetben nem csak az áfatörvény, hanem egyéb
adótörvények is rendelkeznek arról, hogy az
értékesített termék, szolgáltatás árába beépülő
egyéb adókra vonatkozó információkat
(például
jövedéki
adó,
termékdíj,
népegészségügyi termékadó) is fel kell
tüntetni a számlán. Az ezen adatokra
vonatkozó adatszolgáltatás érdekében további
adatmezőket kell megjeleníteni, ezért a
számlázó programok újabb fejlesztések
nélkül nem is fogják tudni ezeket jelenteni.
Az informatikai fejlesztéseket továbbá az is
indokolja, hogy az Online Számla 2.0 rendszer
már egy új titkosítási algoritmus kötelező
használatát várja el a számlázóprogram és az
adóhatóság közötti kommunikációban.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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