TÁJÉKOZTATÓ AZ ONLINE SZÁMLA
ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÜRELMI IDŐ LEJÁRTÁRÓL
Tisztelt Ügyfelünk!

Az áfa törvény előírása szerint az adózót az adóhatóság felé adatszolgáltatási kötelezettség terheli a legalább 100 ezer Forint áfát tartalmazó, belföldi
adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról. A számlázó programmal kiállított számláról az adatokat online kapcsolaton keresztül, a számla kiállítását követően azonnal továbbítani szükséges, míg számlatömb használata esetén, a 100 ezer forintot elérő adótartalommal rendelkező számlák
esetében 5 napon belül, 500 ezer forintot elérő adótartalmú számlák esetében pedig egy napon belül kell az adatokat feltölteni a NAV webes adatszolgáltatási felületére.
Az adóhatóság az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére július 31-ig
haladékot adott azok számára, akiknek nem sikerült biztosítani az adatszolgáltatáshoz a feltételeket. Ezen idő alatt a NAV a késedelmesen beküldött adatszolgáltatások után nem szabott ki bírságot. A türelmi időszak
azonban július 31-ével lejárt, így azok, akik nem tesznek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségnek, számlánként akár 500 000 Ft bírságra is
számíthatnak.
Ennek elkerülése érdekében szeretnénk a figyelmükbe ajánlani az OkosÜgyvitel elnevezésű online ügyviteli rendszert, amely eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek. Az Okos-Ügyvitel a papír alapú számlatömb
kiváltására is ideális megoldást jelent, mivel a program - a kézi számla
kiállítás és azt követő elektronikus adatszolgáltatás helyett – egyetlen eljárással, a számlakiállítás keretében teljesíti az online adatszolgáltatási
kötelezettséget.
A program nagy előnye, hogy bármelyik internetes böngészőn keresztül,
laptopról, okos telefonról, táblagépről egyaránt elérhető, így a telepítési
és üzemeltetési költségek sem jelentenek plusz költségeket.
Az Okos-Ügyvitelben lehetőség van a gazdasági tranzakciókhoz a szükséges könyvelési adatokat is beállítani, így az online számlaadat-szolgáltatással egyidejűleg a könyvelési adatokat is továbbítani lehet Irodánk
felé.

Az alap programcsomag ára havi 8 ezer forint, ami egy teljes funkcionalitású, alapbeállításokkal rendelkező komplex ügyviteli rendszert foglal
magában. Természetesen készen állunk a vállalkozások sajátos tevékenységéből adódó speciális esetek leképezésére és egyedi igények megvalósítására is, mely minden esetben egyedi árajánlat tárgyát képezi.
Kötelességünknek érezzük, hogy felhívjuk a figyelmet a NAV ingyenes
számlázó programjára is. Fontos tudnivaló ezzel kapcsolatban, hogy a
szoftver használatával és az általános szerződési feltételek elfogadásával,
az üzleti tevékenység során a 100.000 Ft összeget el nem érő áthárított
adótartalmú számlák adatai is automatikusan továbbításra kerülnek az
adóhatóság felé. Ehhez a programhoz sajnos mi nem tudunk érdemi segítséget nyújtani, ezért alkalmazását csak a számítástechnikában gyakorlottabb adózóknak ajánljuk.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését az Okos-Ügyviteli rendszerrel kapcsolatban, munkatársunk a +36-20/745-71-09-es telefonszámon várja
megkeresésüket.
További felmerülő kérdéseik esetén állunk rendelkezésükre!
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