Valós idejű adatszolgáltatás
Gyorsan és problémamentesen
2018. július 1-jétől életbe a lép a valós idejű online adatszolgáltatási
kötelezettség. Ennek értelmében az adózóknak minden 100.000 forint vagy
magasabb áfa-tartalmú, számlázó progammal kibocsátott számláról információt kell
szolgáltatniuk a NAV felé. Az adatokat előre meghatározott formában kell eljuttatni
az adóhatóság részére, ami ezután egy egyedi azonosító kódot generál.
A kódot minden egyes számlára vonatkozóan tárolni kell.
Hogyan tudja a Deloitte támogatni a megfelelésben?
Egyedülálló szakértelem

Technológia-vezérelt
szemléletmód

Adótanácsadási szakértőink széleskörű
tudással és iparágspecifikus
tapasztalattal rendelkeznek,
hozzáférnek a legjobb magyarországi,
regionális és globális gyakorlatokhoz.

Dedikált Tax Technology csapatunk
ismeri a legfrissebb technológiai
trendeket és képes azokat
implementálni az adózási gyakorlatba.
Innovatív megoldásaink egyszerre
biztosítják a jogszabályi megfelelést és a
maximális hatékonyságot.

Naprakész piaci
ismeretek

Vállalatra szabott
megoldások

Munkánk során folyamatosan
egyeztetünk az adóhatósággal és a
jogalkotóval annak érdekében, hogy a
mindenkori elvárásoknak megfelelő
tanácsokat és megoldásokat nyújthassuk
ügyfeleinknek.

Tudjuk, hogy minden szervezet egyedi
igényekkel és prioritásokkal rendelkezik,
ennek megfelelően tanácsadási
szolgáltatásaink és áfatechnológiai
termékeink egyaránt rugalmasan
alakíthatók.

Automatizálja az online adatszolgáltatást a VATOnline segítségével!
A VATOnline egy lokális tudásbázisra támaszkodó automatizációs szoftver, amely biztosítja a problémamentes valós
idejű, online adatszolgáltatást.
Miért éri meg a VATOnline-nal automatizálni?

Biztosítja a
mindenkori
törvényi
megfelelőséget

Akár teljes
egészében
automatizálja a
kötelező
adatszolgáltatási
folyamatot

Automatikusan a
jogszabályban
előírt struktúrába
rendezi és
közvetlenül a NAV
rendszerébe tölti
fel a
számlaadatokat

Automatikusan a
számlákhoz
rendeli az
adóhatóság által
generált egyedi
azonosító kódot

Biztosítja bizalmas
adózási és üzleti
adatainak
védelmét

A VATOnline teljes körű megoldást jelent a 2018. július 1-jével hatályba lépő kötelezettségek
teljesítésére

Implementációs lehetőségek

1.

Manuális adatfeltöltés
Az adatokat ebben az esetben manuálisan kell feltölteni a VATOnline rendszerébe. Feltöltés után egy kattintással
generálható és beküldhető az elkészült riport a NAV portáljára. Ezután a rendszer hozzárendeli a NAV-tól kapott
visszaigazoló kódot minden egyes számlához.
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2.

Automatizált adatfeltöltés
Ebben az esetben az adatokat egy hálózati mappába kell feltölteni, amelyhez a VATOnline hozzáféréssel
rendelkezik. A rendszer automatikusan letölti az adatokat, valamint elkészíti és benyújtja a megfelelő riportot.
Ezután a szoftver hozzárendeli a NAV-tól kapott visszaigazoló kódot minden egyes számlához.
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3.

Teljes automatizáció
A program közvetlenül összeköthető a vállalatirányítási rendszerrel. Ebben az esetben önállóan nyeri ki az
adatokat, készíti el és tölti fel a riportot, valamint hozzárendeli a NAV-tól kapott visszaigazoló kódot minden egyes
számlához.
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