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Az adóigazgatás szabályainak
megújítása, a vállalkozások
működésére gyakorolt hatásai

a megbízható megoldás!

Az adóigazgatás szabályainak megújítása
Ø2018. január 1-jével teljes körűen megújult az adóigazgatás szabályrendszere
ØAz új szabályozásnak - Kormányzati elvárás alapján - kettős követelménynek kellett
megfelelnie:
ØAz eddig jól bevált, a költségvetési érdekeket védő szabályok megtartása, az
adózó-centrikus eljárások erősítése,
ØÁtlátható, világos, egyértelmű szabályrendszer.
ØFontos eleme az újraszabályozásnak az új közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.)
és az adóigazgatási szabályok viszonya: az adóigazgatási eljárás teljes szabályozása, az
Ákr. nem mögöttes szabályrendszer.

a megbízható megoldás!

A szabályozás szerkezete
§ Az átlátható szabályozás kialakítása érdekében a korábbi, egy törvényben megjelenő
szabályok
ü több törvénybe, és
ü rendeleti szintre kerültek.

§ Törvényi szintű szabályok
üaz adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
üaz adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
üaz adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.
törvény (Avt.)
§ Rendeleti szintű szabályozás
üvégrehajtási rendelet
A törvények felhatalmazása alapján az egyes eljárási részletszabályok, továbbá a technikai
jellegű szabályok rendeleti szintre kerülnek - 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az
adóigazgatási eljárás részletszabályairól

a megbízható megoldás!

Az adóeljárásra vonatkozó szabályozás új rendszere
2017. 12. 31-ig hatályos szabályozás rendszere

Ø

A Ket. mögöttes jogszabályi jellege

Az új szabályozás felépítése
Ø Önálló adóeljárási
mögöttes)

szabályozás

(Ákr

nem

Ø Az adóeljárást szabályozó törvények
Ø

Az adóeljárást szabályozó törvények

Egyéb
adóeljárásban

Végrehajtásban

Art.

Avt.
Ket.

Air.

új Art.

Vht.

Air.

új Art.

Vht.

Anyagi adójogszabályok
a megbízható megoldás!

A NAV által nyújtott szolgáltatások
Ø Törvényben garantált, így e szolgáltatások nyújtása nem az adóhatóság döntésén
múlik, hanem köteles e rendelkezéseknek eleget tenni.
ØÚj szolgáltatás: Kezdő vállalkozások támogatása – mentorálás
§ az adószám megállapítását követő harminc napon belül
§ szóban vagy írásban ingyenes tájékoztatás nyújtása az adókötelezettségekről, az
azok teljesítését segítő információk elérhetőségéről
§ az adóhatóság személyes kapcsolatfelvételt (mentorálás) kezdeményez, az adózó
részéről az igénybevétel önkéntes
ØMinősítés:
§ Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 150. §-ban foglaltak alapján 2018.
január 1-jétől a minősítendő adózói körbe tartoznak a csoportos adóalanyok. A
minősítés a (belső) tagok minősítésétől függ.
a megbízható megoldás!

Garantált szolgáltatások
ØTelefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer működtetése - az eddigi
ügyfélazonosító szám mellett részleges kódú telefonos azonosításhoz szükséges
felhasználói azonosítóval és számokból álló jelszóval is
ØMeghatározott esetekben bankkártyával történő fizetési lehetőség biztosítása
ØA honlapon személyes adónaptár, késedelmi pótlék prognózis, ügyfélszolgálat kereső
felületet működtetése,
ØA bejelentési, változás bejelentési kötelezettség teljesítéséhez online felület biztosítása
ØKöztartozásmentes adózói adatbázis
ØAz adózó kérelmére szerkeszthető formátumú adószámla-kivonatot készít,
ØMobilalkalmazás használatot biztosít, stb.

a megbízható megoldás!

A képviselet
ü Változások a képviseleti szabályok körében
§

természetes személy adózót bármely nagykorú, képviseletre alkalmas személy képviselheti, akár állandó
meghatalmazottként is,

§

jogi személy adózót eseti meghatalmazottként szintén bármely nagykorú személy képviselheti

ü Kötelező szakmai képviselet
1.

Feltételes adómegállapítás

2.

Feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítása

3.

Szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás

ü Kapcsolattartás módja – kötelezően elektronikus
§

ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek és jogi képviselőik

§

ügyfélként eljáró közigazgatási szervek

§

havi adó- és járulékbevallásra kötelezettek

§

ÁFA tv. szerinti összesítő nyilatkozat, összesítő jelentés benyújtására kötelezettek

a megbízható megoldás!

Elektronikus ügyintézés modellje
AZ ADÓZÓK BÁRMELY ÜGYBEN ELEKTRONIKUSAN INTÉZHETIK ÜGYEIKET, IDEÉRTVE AZ ADOTT
ÜGYBEN BENYÚJTANDÓ VALAMENNYI ELEKTRONIZÁLHATÓ IRATOT, NYILATKOZATOT
KÖTELEZŐ A KÉTIRÁNYÚ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
• GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKKEL
• GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÉPVISELŐIVEL
„ADÓÜGYES CÉGKAPU” – ÁTMENETI IDŐSZAK
E-KAPCSOLATTARTÁS AZ ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSBAN
E-PAPÍR SZOLGÁLTATÁS

a megbízható megoldás!
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Elektronikus kommunikáció a NAV-val
2018.12.31-ig
átmeneti időszak

A képviselők minden
lehetséges módon
kommunikálhatnak

2018.12.31.
után
Képviselő szervezet
tagja/alkalmazottja a
saját vagy a képviselt
Cégkapujáról

Törvényes képviselő
vagy alkalmazottja az
adózó Cégkapujáról

Egyéni
vállalkozó

Az átmeneti időszak alatt
és azt követően is
használhatja a KÜNYregisztrációhoz kapcsolódó
tárhelyet (nem Cégkapu
kötelezett)

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettekkel az
adóhatóság minden adóügyben elektronikus úton
tart kapcsolatot!
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Online bevallások jelen és jövő
E-SZJA
MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS
KIVEZETÉSE

MINDENKI
SZÁMÁRA
ELÉRHETŐ WEB
FELÜLET

E-ÁFA
ELEKTRONIKUS
ADATSZOLGÁLTATÁS
SZÁMLÁKRÓL

ELSŐ ÜTEM: ADATOK
LEKÉRDEZHETŐSÉGE

E-JÖVEDÉK

E-…..

KJIR ÉS EMCS
ADATAIN ALAPUL

JÁRULÉK

ELSŐ ÜTEM:
KIAJÁNLOTT
ADATOK
MÁSODIK ÜTEM:
WEB-ES FELÜLETEN
MÓDOSÍTÁS

a megbízható megoldás!

KÖNYVELÉS
BÉR-SZÁMFEJTÉS
………
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Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól [2018.07.01]
Számlakibocsátóként - Az adatszolgáltatás elválik az Áfa-bevallástól (M-lapoktól)!
Kire és mely számlákra vonatkozik?
ü Belföldön nyilvántartásba vett adóalany által egy másik, belföldön regisztrált adóalany
részére kibocsátott,
ü 100 000 forint összeget elérő vagy meghaladó áfa tartalmú számlákra.
(az értékhatár változása: 2013-tól 2 MFt, 2015-től 1 MFt)
ü A módosító és érvénytelenítő számlákról is kell adatot szolgáltatni, ha az értékhatárt
elérő számlákat érinti vagy a módosítással éri el az áfa összege az értékhatárt.
ü A számla kibocsátásra kötelezett adóalany kötelezettsége (meghatalmazotti – ideértve az
önszámlázás esetét is – számlázás esetén is).

a megbízható megoldás!
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Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól [2018.07.01]
Kire és mely számlákra vonatkozik?
ü Értékhatár alatt lehetőség, de csak a belföldi adóalanyok közötti számlák tekintetében.
ü Az Áfa tv. 169. § szerinti adattartalomról kell adatot szolgáltatni
(azaz bővül a kör, jelenleg: sorszám, adóalap, adó, teljesítés időpontja, partner adószáma
szükséges).
ü Külföldön előállított számlákra is vonatkozik.
ü EVA-alanyoknál nincs adatszolgáltatási kötelezettség, ők az Áfa tv. előírásai szerint
teljesítik az adatszolgáltatási kötelezettségüket [Eva tv. 16. § (9) bek.].
ü Csak a belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított számlákra vonatkozik az
adatszolgáltatás, nem adóalany magánszemély felé kiállítottra nem.
[Áfa tv. új 10. sz. melléklet, 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (Számla rendelet)]
a megbízható megoldás!
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Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól [2018.07.01]
Adatszolgáltatás a számlázó programmal előállított számlák adatairól
Számlázó programmal szembeni követelmény:
ü Valós idejű adatszolgáltatás (xml formátumban), azaz a számla kiállítását (lezárását)
követően azonnal. Automatikus, emberi beavatkozást nem igényel!
ü Internet kapcsolat szükséges.
ü Adatexport funkció marad.
ü PTGSZLAH marad.
ü Felhasználónév, jelszó és tanúsítvány(ok) szerepe.
ü Üzemszünetre vonatkozó tervezett szabály.
ü XML, XSD sémával kapcsolatos tudnivaló.
a megbízható megoldás!
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Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól [2018.07.01]
Nyomdai úton előállított számlák (számlatömb) adatairól adatszolgáltatás
Értékhatártól függ a gyakoriság.
Az adóalany
Ø ha az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot, de az 500 000
forintot nem éri el a számla kibocsátását követő 5 naptári napon belül,
Ø az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon
belül (másnap) köteles adatot szolgáltatni.
Ø Az adatszolgáltatást az adóhatóság által erre a célra biztosított elektronikus (webes)
felületén kell teljesíteni (soronkénti rögzítéssel!). Az elektronikus felület az adóalany
egyedi azonosítójára szolgáló adatok igénylését követően használható.

Számlánként akár
500.000Ft bírság
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Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos változások
(Áfa-bevallás M-es lapjai)
Számlabefogadóként
Ø 2018. január 1. és 2018. július 1. között nincs változás.
Ø A befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák adatairól továbbra is szükséges az
adatszolgáltatás. Azonos időszakban összevonandó!
Ø Az adóértékhatár 1 m Ft-ról ð 100 ezer Ft-ra csökken e körben is.
Ø A szolgáltatandó adatok köre azonban nem változik.
Ø Lekérdezési lehetőség [„új” Art. 259. § d) pont] (jelenleg eBev-szolgáltatásokon belül
érhető el)
a megbízható megoldás!
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a megbízható megoldás!
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Elektronikus számla és
elektronikus dokumentumok
Kezelése
Archiválása

a megbízható megoldás!

Elektronikus számla
Elektronikus számla amelyet elektronikus formában bocsájtottak ki és fogadtak be. ÁFA tv. 259. § (5)

Az elküldés és befogadás pillanata számít!
Ø Kiállítás:

Mindenkinek van ilyen!
Ø PDF számla
Ø Elektronikus aláírással
Ø Elektronikus aláírással, időbélyeggel ellátott számla - PKI
Ø EDI számla - kettő ERP között
Ø Elektronikus aláírás nélkül nem e-számla (távnyomtatással fogadó félnél, postai úton, személyesen átadva)

Ø Befogadás: Beleegyezésnek minősül, ha befogadó nem ellenkezik, befogadja a számlát (kifizeti)
Ø Elektronikusan tárolja PKI-vel ellátott számlákat
Ø Elektronikus aláírás nélkül kapott számlák
Ø Távnyomtatást követően papír alapon tárolja, ellenőrzésnél kijelenti, hogy postai úton, vagy
személyesen vette át

Adóellenőrzésnél számla eredet hitelességét vizsgálják!
Ellenőrzési nyomvonal: Megrendelés » Szállítólevél » Számla » Fizetés » Könyvelés
a megbízható megoldás!
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Elektronikus számla
Az elektronikus számlának meg kell felelnie a következő követelményeknek:
• eredetének hitelességét,
• tartalmának teljességét, megváltoztathatatlanságát, sértetlenségét,
• értelmezhetőségét (olvashatóságát),
• jogosultak általi hozzáférhetőségét, valamint
• a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés elleni védelmét

a kibocsátáskor és a számla, egyszerűsített számla (a továbbiakban együtt: számla)
külön jogszabályban meghatározott őrzési időszaka alatt folyamatosan biztosítani kell.

a megbízható megoldás!
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Elektronikus számla, elektronikusan tárolt dokumentum
Hitelesség: technikai eszközök segítségével egyértelműen azonosítható a számlát kibocsátó, és minden kétséget
kizáróan megállapítható, hogy a számlát az az adóalany bocsátotta ki, amely a számlában kibocsátóként szerepel.
Sértetlenség: a számla megegyezik az eredetileg kibocsátottal, a számlára utólag semmiféle változtatást,
módosítást nem vezethetnek.
Olvashatóság: az őrzési időszak alatt [melyet a bizonylatokra vonatkozóan általános jelleggel a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) tartalmaz] a jogosult emberek számára történő olvashatóságot jelent,
azaz biztosítani kell azokat a feltételeket, hogy az arra jogosultak a számla tartalmát megismerjék.
Hozzáférés: illetve a védelem azt jelenti, hogy az arra jogosult személyek bármikor képesek legyenek a számlához
hozzáférni, ugyanakkor az arra nem jogosultak soha ne férhessenek hozzá, ne tudják törölni, módosítani, vagy
megsemmisíteni.

a megbízható megoldás!
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Elektronikus feldolgozás, archiválás
Elektronikus számla befogadás
• Kontírozás
• Iktatóprogram
• Csatolt melléklet mentése elektronikusan
• Elektronikus könyvelési rendszerben logikai kapcsolat biztosítása

Elektronikus archiválás
•
•
•
•

Archiválás helyének bejelentése
Alapkövetelmények teljesítése (Előkereshetőség, Értelmezhetőség, Védelem, Hozzáférés)
Rendeletben foglaltak betartása
Adóhivatali adatszolgáltatási kötelezettségek
• Adathordozóra kiírás, vagy online hozzáférés
• E-számla adatszolgáltatás ( PDF, XML)
a megbízható megoldás!
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Megoldások
Papíralapú dokumentumok elektronikus megőrzése, archiválás
• Képi, vagy tartalmi megfelelés
• Metaadatok elhelyezése
• Hitelesítő záradék
• Elektronikus aláírás + időbélyeg
• Megsemmisíthető a papír » Zárt rendszerű megőrzés

Elektronikus dokumentum csak elektronikusan őrizhető meg
• Egy másodpéldány papíron készülhet el (de nem elégséges vizsgálatnál)
• A kibocsátónak kizárólag elektronikus példány marad
• Archiválás
• Elektronikus aláírás és időbélyegző
• Zárt rendszerű megőrzés
a megbízható megoldás!
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Archiválási rendelet
Max. 1 évig gyűjthető adatok

Archiválás előkész.
(adatellenőrzés, PKI
ellenőrzése, pótlása)

Elkülönítés

Hosszú távú
megőrzés

Minősített archiválási szolgáltató
• Adóhivatal nem vizsgálja a megőrzés módját +GDPR

Nem minősített archiválási szolgáltató
• Saját megőrzés követelményeinek betartása + GDPR

Saját megőrzés
• Alapkövetelmények betartása
• E-dokutól függő speciális szabályok +GDPR
a megbízható megoldás!
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Ellenőrzés
a megbízható megoldás!
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Ellenőrzési tevékenység megújítása

ART. ÚJ SZABÁLYAI
• KÉT ELLENŐRZÉSI TÍPUS
• OBJEKTÍV HATÁRIDŐ
• ÉSZREVÉTELEZÉSI HATÁRIDŐ
(30 nap) JOGVESZTŐ
• KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS (30
nap)
• BÍRSÁGKEDVEZMÉNY A
FELLEBBEZÉSRŐL
LEMONDÁSNÁL
• NAV TÁJÉKOZTATÁSOK
SZANKCIÓMENTESSÉGE

KOCKÁZATKEZELÉS,
KIVÁLASZTÁS

UNORTODOX ELLENŐRZÉSI
MÓDSZEREK

• REAL-TIME
KOCKÁZATELEMZÉS (EKAER,
OPG, NEMZETKÖZI
INFORMÁCIÓK)
• MENNYISÉG HELYETT
CÉLZOTT KIVÁLASZTÁS

• ADÓTRAFFIPAX
• MOTIVÁCIÓ – MÁSODIK
ESÉLY
• ALKALMAZOTTAK KÖVETÉSE
• AUTOMATIZMUSOK
KIALAKÍTÁSA –
ELEKTRONIZÁCIÓ
• NEMZETKÖZI INFO.CSERE
ADATOK FELHASZNÁLÁSA
• E-KERESKEDELEM
• VIRTUÁLIS VILÁG VALÓS
JÖVEDELME

• KIMENETEL:
TÁMOGATÓ ELJÁRÁS
ELLENŐRZÉS
BŰNÜGYI JELZÉS

a megbízható megoldás!
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a megbízható megoldás!
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Az ellenőrzés megindítása
Ø Az Air. visszaállítja a 2012. január 1. előtti szabályozást: az ellenőrzés az erről szóló
előzetes értesítés kézbesítésével, ennek mellőzése esetén a megbízólevél
kézbesítésével, átadásával, bemutatásával kezdődik.
Ø Az önellenőrzési tilalom tehát az előzetes értesítéssel beáll, az ellenőrzési határidő
viszont – abban az esetben is, ha az ellenőrzés előzetes értesítéssel indult – csak a
megbízólevél kézbesítésekor, átadásakor, bemutatásakor kezdődik. (Fontos, hogy új
eljárás esetén, ha az erről szóló értesítést postai úton kerül megküldésre, az ellenőrzési
határidőt az értesítés postára adásától, és nem a kézbesítéstől kell számítani.)

a megbízható megoldás!

Változások a szankcióknál
Feltételes adóbírság kedvezmény
• fellebbezési jogról lemondás + esedékességig fizetés,
• mentesül a kiszabott adóbírság 50%-ának megfizetése alól
Jogkövetkezmények alóli mentesülés
• adóhiány kivételével jogkövetkezmény nem állapítható meg, ha az
adóhatóság honlapján 2018. január 1-jétől közzétett tájékoztató szerint járt el.
Mulasztási bírság
• tagoltabb szerkezet (jelenleg egytömbös struktúra)
• meghatározott mulasztások esetén kötelező hiánypótlásra felhívás,
• egy éves időbeli korlát (kivéve ellenőrzés)
Késedelmi pótlék
• az állami adó- és vámhatóság az ötezer forintot el nem érő késedelmi
pótlékot nem írja elő – (2018 előtt 2000 forint)

a megbízható megoldás!
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Változások a jogorvoslatokban
Fellebbezés
• Nem lehet olyan új tényt állítani, új bizonyítékot előadni, amelyről
tudomása volt, de azt felhívásra sem terjesztette elő
Felügyeleti intézkedés
• Ugyanazon határozat ellen csak egy alkalommal, a döntés véglegessé
válásától számított egy éven belül nyújtható be
Új eljárásra utasítás
• Új eljárás során sincs lehetőség korábban már ismert de elő nem adott
bizonyítékok előadására

a megbízható megoldás!
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Elektronikus számlák ellenőrzésének típusai
Megőrzés mindkét fél felelőssége (elévülésig)!
Két vizsgálati típus:
• Utólagos ellenőrzés » gazdasági események, » bizonylatok, » partnerek
• Informatikai rendszer vizsgálat » ügyviteli rendszer

Ellenőrzés folyamata:
•
•
•
•
•
•

Gazdasági környezet vizsgálata
Informatikai rendszer vizsgálata
Kockázatos pontok keresése
Számlázó szoftver vizsgálata
Archiválás vizsgálata
Következtetések levonása

a megbízható megoldás!

Ellenőrzésnél
Megállapítások várhatók, ha:
• Bizonylatolás és PKI nincs megoldva
• Belső szabályzás hiányzik, vagy nem teljes
• Szétbontott gazdasági eseményeket tárnak fel
• Manipulációkra bukkannak
• Megőrzés, archiválás hiányosságaival szembesülnek
• Mit? Mikor? Milyen formában tárolnak?
• Nem megfelelő archiválás, de nincs adatvesztés
• Nem megfelelő archiválás, van adatvesztés
• Nem megfelelő archiválás, módosult az adattartalom
• Nincs archiválás

a megbízható megoldás!

VAN MEGOLDÁS!
Memorial Szoftver
http://memorialszoftver.hu
info@memorialszoftver.hu
Memorial Szoftver a megbízható megoldás!
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