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Robotizálás

• Új trendek a gazdasági 

folyamatok 

automatizálásában

• Milyen 

tevékenységek 

automatizálhatók?

• Az RPA legfontosabb 

funkciói

• Az RPA számos 

folyamatban és funkcióra 

alkalmazható

• A kihívások melyekkel 

szembe kell nézni a 

bevezetést megelőzően



Felmérésünk eredményei

Cégek melyeknek külön csapatunk 
van 

az innovációra

43%

A technológia hatása

a vállalatokra

Kis- és középvállalkozások digitális érettsége:

• 77% nem használ szerverszámítógépet;

• 33% alkalmaz vállalatirányítási rendszert;

• 25% használ szoftvert bérszámfejtéshez;

• 24% egyedi fejlesztési szoftvert alkalmaz.

73%

A digitálisan intelligens 
szervezeteknek általában a pénzügyi 

teljesítménye is jobb

71%



A körhinta (karusszel) csalás sémája
„Árengedmény – modell”

„A”

Társaság 

„B”

Társaság

„Buffer” 

„C”

Társaság

„Broker”

1. EU Tagállam

2. EU Tagállam

áru értékesítése
970,000 HUF (áfamentes),

„C” visszaigényli a megfizetett
áfát

áru értékesítése
1,000,000 HUF (áfamentes)

áru értékesítése
920,000 HUF + ÁFA



A számlázó rendszerek online bekötésének előzményei és jövője

2013

Belföldi összesítő 
nyilatkozat

2016

Adatexport

(SAF-T)

2015

Számlázó 
programok 
bejelentése

Távolabbi jövő

Teljes adat-
integráció,

NAV e-számla 
rendszer

2018

Számlázó rendszerek 
online bekötése

2014

EKAER



Online Bekötés

• Ki kötelezett teljesíteni az Online Bekötést?

• Követelmények

• Értékhatár

• Mikortól kötelező az Online Bekötés?



2021 – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elkészíti a 

vállalkozások Áfa-bevallásának tervezetét

• Az adóbevallások elektronikusan kerülnek benyújtásra

• Cél – Papírmentes adminisztráció

• A Vállalkozások segítése

• A Gazdasági teljesítmény hatásos növelése

• Digitalizáció a törvények betartása érdekében



Standard Audit File for Tax (SAF-T)

• Humán tőke vagy digitalizáció

• A digitális átalakulás kulcskérdései

• A digitalizáció hatásai

A Humán tőke átalakulása



Jelenlegi megoldásaink az automatizálásra:

• Online Reporting Tool -

A számlázóprogram online bekötése

• T.R.U.S.T. – Áfa bevallás néhány kattintással

• T.R.U.S.T. – a belföldi összesítő nyilatkozat 

kitöltésének megkönnyítése

• Adatexport (SAF-T jelentés)

• EKAER Tool

A jövő: Komplex adókezelő rendszer – „Tax ERP”
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