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Adóváltozások és lehetőségek

EU VAT „Quick fixes” intézkedéscsomag

 Áfaregisztrációk csökkentése

 Közösségen belüli értékesítések dokumentálása

EKÁER

• lehetőség/kockázat?!

SAF-T, mint új adatszolgáltatási kötelezettség

• 2019.12.02-től PILOT projekt
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Adóváltozások és lehetőségek

Online számla adatszolgáltatási kötelezettség 2.0 

• 2020.07.01 - belföldi összesítő jelentés, online bekötés értékhatár nullára csökkentése

• 2021.01.01 - valamennyi értékesítés esetén tételes jelentési kötelezettség

 AP számla könyvelés

 XML, mint számla
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Hol tartunk most, illetve mit hoz a (közel)jövő?
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(Közel)jövő - 2022

• Európai Bizottság – „Áfa 

akcióterv”

• Definitive VAT system

• MOSS rendszer kibővítése

Távolabbi jövő

• ONYA

• Online, azonnali 

adatszolgáltatás

• teljes, adatintegráció, NAV 

e-számla rendszer

Várható eredmények

• Hatékony adóbeszedés, 

gazdaságfehérítés, 

adócsalás minimalizálása

• Transzparencia, egységes 

EU szintű szabályozói 

rendszer kialakítása

• Átlátható gazdasági 

működés

Mit hoz a jövő?

OSS rendszer
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ERP

EKAER, e-fuvarlevél

Az integrált jövő

Gazdasági 

esemény
Riportálás

Integrált 

információs 

rendszer
e-számla

könyvelés

adózás

adóbevallás

belföldi összesítő 

nyilatkozat

Folyamatos visszacsatolás

Rendkívüli hatékonyságnövekedés

e-számla

könyvelés

adózás

adóbevallás

belföldi összesítő 

nyilatkozat

A lehető legtöbb információ 

összegyűjtése, 

valós idejű elemzése
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