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Befellegzett a kézi számlatömböknek
Régóta temetjük, de úgy tűnik
tű
2020. július 1-jétőll végleg befellegzik a kézi
számlatömböknek. Az eddig is bonyolultnak és időrablónak
id rablónak számító számlázóeszköz ugyanis
olyan mennyiségű extra adminisztrációs terhet ró 2020. július 1-jétől
ől a vállalkozókra, amit
valószínűleg
leg egy elfoglalt vállalkozó saját maga képtelen elintézni.

A visszaszámlálás elkezdődött,
elkezdő
ideje alternatívát keresni!
Az online adatszolgáltatási kötelezettség első
els változatának bevezetése óta sejteni lehetett,
lehetett
hogy előbb-utóbb
utóbb eljön az idő,
idő, amikor az adóhatóság az összes belföldi számlát látni akarja
majd. Úgy tűnik,
nik, hogy most érkeztünk ehhez a ponthoz, Varga Mihály Pénzügyminiszter
novemberben benyújtott őszi
szi törvényjavaslatában ugyanis már szerepelt az erre vonatkozó
jogszabály-változtatás.
változtatás. Azóta pedig már azt is tudni lehet, hogy a tervekből
tervekb valóság lesz, a
tervekbő
kézi számlatömb pedig mehet a levesbe.

Minden számlát látni fog a NAV
Az online adatszolgáltatási kötelezettség eddig a 100 000 Ft áfatartalmat elérő
elér és meghaladó,
belföldi adóalanyok részére kiállított számlákra vonatkozott, de így is egyetlen év alatt 200200
250 milliárd forint plusz bevételt termelt a költségvetés részére. 2020. július 1-jétől
1
viszont a
lejelentendő számlák körét 2 lépcsőben
lépcs
tovább bővítikk majd, ezzel 1 év múlva gyakorlatilag
minden számlát látni fog a NAV.
Az intézkedéstőll a gazdaság további fehérítését, a költségvetés bevételeinek növekedését és a
tiszta piaci verseny előtérbe
őtérbe
térbe helyezését várhatjuk. És arra is számítani lehet, hogy előbb
el
vagy
utóbb a vállalkozások áfa bevallását is a NAV készíti majd.

Mi vár ránk 2020-ban
Az adatszolgáltatási kötelezettség 2 lépcsőben
lépcs
bővül tovább:
⇒2020. július 1-tőll értékhatár nélkül, minden belföldi adóalanynak kiállított számlát be kell
küldeni az adóhatóság
hatóság részére.
⇒ 2021. január 1-tőll pedig a magánszemélyek részére kiállított számlákkal bővítik
b
tovább a
kört.
1 év múlva tehát áfa értéktől
értéktől függetlenül, minden Magyarországon, belföldi vállalkozás
vagy magánszemély részére kiállított számla a NAV “asztalára”
“asztalára” kerül majd.
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Legfontosabb tudnivalók az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez
A legfontosabb tudnivaló az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban, hogy 2021-től
2021
NEM LESZ KIVÉTEL, minden magyarországi vállalkozót és vállalkozást érint majd, aki
számlát állít ki.
A vállalkozások továbbra is számlázó programmal vagy nyomdai úton
úto előállított
számlanyomtatvány felhasználásával állíthatják ki számláikat. Az adatszolgáltatási
kötelezettségnek manuálisan és automatizált formában is eleget lehet tenni.

Extra adminisztráció a kézi számlásoknak
A kézi számlatömböt használók nyakába igen kellemetlen és kockázatos új adminisztrációs
feladatok szakadnak. A kézzel kiállított számlákat ugyanis manuálisan kell majd beküldeni a
NAV Online Számla rendszerén keresztül, erre általában 5 nap áll rendelkezésre, az adatokat
pedig webes felületen kell rögzíteni.
Érdemes minden számla esetében azt is ellenőrizni,
ellen
hogy sikeres volt-ee az adatszolgáltatás,
mert a kötelezettség elmulasztása, hibás teljesítése esetén cégek vagy más szervezetek terhére
akár számlánként 500 000 Ft mulasztási bírságot is kiszabhat
kiszabhat az adóhatóság.

A kézi számlatömb nem szűnik
szű
meg, csak nem éri meg
A kézi számlatömbök ugyan nem szűnnek
sz
meg, de egyszerűen
űen nem éri majd meg
továbbra is kézzel számlázni, mert
•
•
•
•
•

az új típusú adminisztrációs feladatok jelennek meg a jogszabály változásával
változásáva
hiába számlázunk kézi számlatömbből,
számlatömbb
a kötelező adatszolgáltatáshoz a számla adatait
interneten keresztül kell feltölteni,
ha kimarad vagy hibás az adatszolgáltatás, számlánként akár jelentős
jelent összegű
összeg is lehet a
mulasztási bírság,
bevett gyakorlat, hogy a könyvelők
könyvel k extra díjat kérnek a kézi számlák online beküldésének
intézése fejében,
a piaci elvárások egyértelműen
egyértelm en az igényesebb, olvashatóbb, környezetkímélő,
környezetkímél e-mailben is
küldhető számlák felé terelik a piacot.

