Most még nem késő, készülj fel időben!
Tisztelt Kollégáim!
Bizonyára már mindenki értesült arról, hogy 2020. július 1-tól kezdődően minden olyan kiállított
számláról adatokat kell majd szolgáltatni a NAV felé, amelyet belföldön nyilvántartásba vett adóalany
részére bocsájtunk ki (vagyis olyan „vevő”-nek, aki adószámmal rendelkezik). A rendelkezés
minden belföldi ügyletre vonatkozik, függetlenül attól, hogy mit adunk el, ill. mit
szolgáltatunk, és attól sem függ, hogy milyen számlát állítottunk ki (vagyis, az ún. KP. fizetési
számlatömbben megírt számlákra is).
Mit jelent ez majd a mindennapi gyakorlatban?
Nos, ez azt jelenti, hogy ha valaki az általunk nyújtott állatorvosi szolgáltatásról, vagy neki eladott
áruról (gyógyszerekről) 2020. július 1. után ún. „ÁFA-s számlát” kér és kap, akkor
- a kiállított számlán mindenképpen fel kell tüntetni a vevő adószámát is,
- a neki kiállított számlát a NAV felé -a megadott határidőn belül és módon- továbbítani kell
majd.
Ez a kötelezettség minden számla kiállítóra, így az önálló állatorvosokra is, és az állatorvosi
vállalkozásokra is vonatkozik. Az adattovábbítás pedig csak online kapcsolat útján lesz lehetséges!
2021. január 1-től kezdődően pedig már minden kiállított számlát továbbítani kell a NAVnak az előzőekben leírt módon, beleértve a magánszemélyeknek kiállított számlákat is!
A számlák NAV felé történő online továbbítása csak erre alkalmas számlázó programokkal ill.
rendszerekkel lehetséges, így érdemes már most elkezdeni mindenkinek tájékozódni arról,
hogy
-

a jelenleg használt számlázó programja alkalmas-e a NAV-al való kommunikációra (ill.
adattovábbításra)?

-

ha nincs ilyen számlázó programja, vagy a jelenlegi nem alkalmas erre, akkor honnan tud
megfelelő számlázó programokat (időben) beszerezni és beüzemelni? (Vagy a jelenlegi
programot ennek megfelelően fejleszteni.)

-

a számlázó programot kezelő számítógép rendelkezik-e
lehetőségekkel a számlák NAV felé történő továbbítására?

megfelelő

adatkapcsolati

Felhívom a figyelmet arra is, hogy már ma is több olyan online számlázó rendszer érhető el az
Interneten, amelyek teljesen egészében megfelelnek a NAV elvárásainak, és a NAV-felé
képesek az adatokat továbbítani is, ha ez szükséges. Ezek a számlázó rendszerek sok
esetben díjmentesen használhatók, ha csak az alapfunkciókat vesszük igénybe. (Ezek az
„alapfunkciók” az egészen kis vállalkozások esetében -például egy önálló állatorvos számáraelegendők ahhoz, hogy megfelelhessünk a követelményeknek.) Egyes „extrákhoz” már csak
előfizetéses csomagokban juthatunk hozzá, de az árak egyáltalán nem elriasztók, így ha valaki
hajlandó erre áldozni, sokféle kényelmi szolgáltatást élvezhet! Tudni kell arról is, hogy van a NAVnak is online számlázó rendszere, amihez szintén lehet csatlakozni.
Fontos további információ az is, hogy az alkalmazott számlázó program csak akkor tudja majd
az adatokat továbbítani, ha annak a NAV-hoz történő „bekötése” előtt néhány
adminisztratív dolgot is elintézünk a NAV-nál (pl. a vállalkozás regisztrálása a NAV online
rendszerében, a NAV-tól kapott adatok bevezetése a számlázó programba, stb.)
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