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Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Február 16.-án megjelenik új szervizcsomagunk (v326), amelyik tartalmazza a NAV 3.0 
adatszolgáltatáshoz szükséges változtatásokat. 
 

1.1 Főbb változások: 

▪ Magánszemélynek kiállított számlák felküldése 
▪ Külföldi ügyfélnek kiállított számlák felküldése 
▪ Szigorúbb ügyfél rögzítés 

- Ország megadása kötelező, ha külföldi cég 
- EU adószám megadása kötelező, ha külföldi EU-s cég 
- Adószám megadása kötelező, ha belföldi és cég 
- Adószám megadása kötelező, ha magánszemély, és ha figyelni kell az életkort ( pl 

fémtörvény. ) 
azaz, az adószám megadása két esetben nem kötelező 

- Külföldi cég és NEM EU-s 
- Külföldi, belföldi magánszemély ( életkor nélkül ) 

 

1.2 Frissítés előtt az alábbi feladatokat kell elvégezni ügyeleinknek: 

- Ügyféltörzs átnézése ( ország, adószám, magánszemély ...) 
- Technikai kimenő számlák beállítása ( hogy nem küldendő a Nav-nak ) 
- Pénztárgéppel rendelkező ügyfeleinknél, át kell nézni, hogy a rendszerparaméterek 

között lévő ’KP_VEVO’ kódhoz fel van-e sorolva, a NEM nevesített vevők kódja ( pl. 
Pénztárgépes vevő, Lakossági vásárló stb. ). Erre azért van szükség, hogy ami a 
pénztárgépbe kerül ezen az ügyfélkódon, azt a bizonylatot NE küldjük fel 
adatszolgáltatásként, még egyszer. ( Kivételt képez akkor, ha a bizonylat speciális 
adatában rögzítve van az  ügyfél név, cím ). 
A nevesített magánszemélyes számlákat a rendszer felküldi, viszont a pénztárgépbe, 
egyéb bevételként kell rögzíteni 

 

Előzetesen megküldjük a v326 szervizcsomag dokumentációját a várható változásokról.  

Amennyiben kérdés merül fel kérem hívja irodánkat. 
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2 NAV 3.0 átállás 

2.1 NAV Jogszabályi környezet 
  

( Forrás : https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Online_Szamla__Marciu20201216.html ) 

… 
Online Számla 3.0 : Március végéig tart a szankciómentes időszak 
 
2021. január 4-től változnak a kötelező számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok: minden 
olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról[1], amire az Áfa tv. számlázási szabályai 
alkalmazandóak, adatot kell szolgáltatni a NAV részére. 
Ez azt jelenti, hogy a belföldi áfa alanyoknak kötelező adatot szolgáltatniuk a belföldi számlázási 
szabályok hatálya alá tartozó számlákról, azaz alapvetően minden belföldön teljesített[2] 
ügyletről kiállított, kibocsátott számláról, függetlenül a vevő jogállásától. 
Tehát 2021. január 4-től 
• a nem áfa alany belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, szervezet, 
• a nem belföldi áfa alany, azaz más tagállami vagy harmadik országbeli áfa alany 
részére, számlázó programmal kiállított vagy kézi úton kibocsátott számlák adatait is kötelező 
lesz beküldeni a NAV-hoz. 
Kivételt képez, így nem kell adatot szolgáltatni azon távolról is nyújtható szolgáltatások 
bizonylatáról, amely szolgáltatások után az adóbevallási és fizetési kötelezettségét az adóalany 
az egyablakos (MOSS) rendszerben teljesíti. 
A szankciómentességet egyebek mellett az is indokolja, hogy a COVID-19 járvány újabb hulláma 
miatti korlátozások akadályozhatták az adózókat az új szabályokra való felkészülésben. 
2021. március végéig tehát még van lehetőség a számlázó programok felkészítésére és a 
kiterjesztett, kötelező számlaadat-szolgáltatás teljesítésére. Akik még kézi számlatömböt 
használnak, ez alatt az idő alatt áttérhetnek a gépi számlázásra, ami megkönnyíti az 
adatszolgáltatást. 
 
2021. március 31-ig a NAV nem alkalmaz szankciót az alábbi esetekben: 

• Ha az adatszolgáltatásra kötelezett áfa alany a számlázó programmal kiállított olyan 
számláról, amiről a 2020. július 1-jén érvényes szabályok szerint kötelező adatot 
szolgáltatni, a 2020. július 1-jétől érvényes szabályok szerint (vagyis 2.0-ás verziójú séma 
alkalmazásával) szolgáltat adatot. 

• Ha az áfa alany nem teljesíti a kötelező adatszolgáltatást az olyan számláról, amiről csak 
2021. január 4-től kell adatot szolgáltatni. 

• Ha az áfa alany olyan számláról teljesít adatszolgáltatást, amiről a 2020. július 1-jén 
érvényben lévő szabályok szerint nem kötelező adatot szolgáltatni, azonban az 
adatszolgáltatása nem megfelelő. 
 

A számlakibocsátó adóalanyok közül azok, akiknek 2021. január 4. előtt nem kellett online 
számlaadat-szolgáltatást teljesíteniük, kizárólag akkor mentesülnek a szankció alól, ha 
legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett első számla kiállításának napjáig 

https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Online_Szamla__Marciu20201216.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Online_Szamla__Marciu20201216.html#1
https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Online_Szamla__Marciu20201216.html#2
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regisztrálnak a NAV Online Számla rendszerben. A fentieknek megfelelő esetekben a szankció 
mentességnek nem feltétele a jelzett időszakban nem teljesített adatszolgáltatás utólagos 
pótlása vagy a nem megfelelő adatszolgáltatás utólagos korrekciója. 
… 

2.2 MRC Ügyfelek, adószám ellenőrzés 

Adószám kötelező : 

- Belföldi áfa alany ( cégek ) 

  
 

- Belföldi magánszemély, speciális esetében pl. fémtörvény alá eső ügyletek 

 kötelező 

 nem kötelező, de célszerű 

 

- Külföldi áfa alany EU-n belül  

 

Adószám NEM kötelező : 

- Belföldi, és külföldi magánszemély, normál értékesítés 

- Külföldi áfa alany EU-n kívül 

, normál adószám cellába írjuk amennyiben ki 

kívánjuk tölteni 

Adószám ellenőrzést, a 4.6 Egyedi segédprogramok, bevallások menüponton belül a 4.3.3.1 Ügyfél 
adószám ellenőrzés alatt tudjuk elvégezni: 
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Ebben a menüpontban tudjuk az adószám, ország meglétét ellenőrizni. Alapértelmezésben a hibás 
ügyfeleket mutatja. A lista üresen jön fel, szűrés gomb megnyomására aktivizálódik : 
 

 
 

Piros színnel jelöljük, hogy valami probléma van, az Állapot oszlopban írjuk ki az ügyfél adószám 
állapotát, hiányosságait  : 

- ADÓSZÁM ÜRES 
- HIBÁS ADÓSZÁM 
- ORSZÁG HIBA 
- EU ADÓSZÁM HIBA 

Adószám rendben : 
- OK 
- KÜLFÖLDI 

A hibás sorra duplán kattintva, betölti az ügyfél karbantartót, ahol korrigálni lehet a problémát. 
Alapértelmezésben a magánszemély adószámát nem ellenőrzi, viszont vannak olyan esetek( fémtörvény 
) ami miatt ez megkerülhetetlen. Amennyiben ezt is szeretnénk ellenőrizni, úgy kapcsoljuk be a 
Magánszemély ellenőrzése kapcsolót.  
 
Amennyiben az EU adószám ki van töltve, és ORSZÁG HIBA üzenetünk van, úgy lehetőségünk van az EU 

adószámból az ország kódot a rendszerrel kikerestetni az EU gomb  segítségével. 
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Az ügyféltörzsben EU adószám ellenőrzésére is van lehetőség, az EU adószám cella mellett található  gomb 
megnyomásával. 
 

 
 
Ezt az ellenőrzést a az Európai Unió által biztosított ( VIES )  
( https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html ) oldal segítségével tudjuk biztosítani 
 
Amennyiben az EU adószám hibás ( vagy már nem érvényes ), úgy figyelmezető hibaüzenet fog 
megjelenni. Sikeres adószám ellenőrzés esetén az MRC rendszer megvizsgálja, hogy az adószám már 
szerepel-e, ha nem, úgy felkínálja ügyfél felvitelre. 
 
Figyelem ! Az EU adószám ellenőrző modul megpróbálja kitalálni a megadott címből a várost és az 
irányítószámot. Miután a kapott adat egy ömlesztett adat így nem mindig sikerül ezt megfelelően 
kibontani ( előfordul, hogy csak annyit kapunk vissza, hogy az adószám, jó, vagy nem jó ). 
 

2.3 MRC Áfa beállítások 

Az új NAV 3.0 bevallásnál bizonyos esetekben ( pl 0% adókulcs, árrés áfa stb. ) speciális NAV adókódokat 
kell megadni a bevalláshoz. Ahhoz hogy ezt az igényt teljesítsük, úgy a NAV által adott kódokat, össze kell 
rendelni az MRC-ben szereplő áfa kódokkal. Ezt a beállítást a 3.4.5 Áfa törzs menüpontban tudjuk 
elvégezni. 
 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
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Álljunk rá az MRC áfa kódra, majd válasszuk ki a megfelelő NAV Áfa kódot, majd mentsük el ( F2 ), minden 
további áfa kóddal hasonlóan járjunk el.  
 
NAV Áfa kódok : 
 
AAM  Alanyi adómentes 
ATK  Áfa tárgyi hatályán kívül 
EAM  Adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik 
országba) 
EUE  Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet 
EUFAD37 Áfa tv.37.§-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet 
EUFADE Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv.37.§-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet 
HO  Harmadik országban teljesített ügylet 
KBAET  Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül 
KBAUK  Adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés 
NAM  Egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség 
NO_VAT_CHARGE  Nincs felszámított áfa a 17.§ alapján 
NONREFUNDABLE_VAT Áfa felszámítása a 11,14.§ alapján történt és az áfát a számla címzettjének 
NEM KELL megtérítenie 
REFUNDABLE_VAT  Áfa felszámítása a 11,14.§ alapján történt és az áfát a számla címzettjének 
MEG KELL térítenie 
TAM  Tárgyi adómentes 
THK  Területi hatályon kívül 
 
Figyelem ! Ennek helyes beállításhoz kérjük konzultáljon könyvelőjével ! 
 

2.4 MRC Bizonylat beállítások, pénztárgépes adatszolgáltatás 

Elkerülendő, hogy az MRC rendszer és a pénztárgép adatszolgáltatások átfedést tartalmazzanak ( azaz 
kétszer valljuk be a számlát ). Normál MRC működés szerint az alap folyamat a következő : 
 

- Ajánlat 
- Megrendelés 
- Szállítólevél ( készlet )  
- Számla 

Üzletben való értékesítés esetén nem minden esetben van Ajánlat, Megrendelés, és van olyan eset hogy 
a Számla közvetlenül kezeli a készletet. 
 
Fontos ! Mikor kiállítjuk a számlát, és névtelenül (nyugta) készítjük el ( Pénztárgépes vevő, Lakossági 
vásárló ügyfélre ) akkor az az értékesítési bizonylat a pénztárgépbe kell hogy kerüljön, amit a NAV 
automatikusan megkap ( természetesen ahol kötelező a pénztárgép használat ). Amennyiben nevesített 
számlát készítünk úgy az MRC-nek kell felküldeni az új 3.0 szisztéma szerint. 
 
Milyen számlát (  bizonylat típust )  NEM küld fel az MRC ? 

- Ami kimenő számla típusú és technikai bizonylat 
- Ami kimenő számla típusú és NAV-nak nem küldjük 
- Ami kimenő készpénzes, bankkártyás számla és nem nevesített ügyfél 
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Pénztárgéppel rendelkező ügyfeleinknél, át kell nézni, hogy a rendszerparaméterek között lévő 
’KP_VEVO’ kódhoz fel van-e sorolva, a NEM nevesített vevők kódja ( pl. Pénztárgépes vevő, Lakossági 
vásárló stb. ). Erre azért van szükség, hogy ami a pénztárgépbe kerül ezen az ügyfélkódon, azt a 
bizonylatot NE küldjük fel adatszolgáltatásként, még egyszer. ( Kivételt képez akkor, ha a bizonylat 
speciális adatában rögzítve van az  ügyfél név, cím ). 
A nevesített magánszemélyes számlákat a rendszer felküldi, viszont a pénztárgépbe, egyéb bevételként 
kell beütni. 
 
pl.  

Nem kell beküldeni : 

- Készpénzes nyugta ( pénztárgépes számla, blokk, nyugta stb) 

- Bankkártyás nyugta 

Be kell küldeni : 

- Készpénzes számla 

- Átutalásos számla 

- Bankkártyás számla 

Figyelem ! Ellenőrizzük le, hogy az MRC-s rendszerünkben milyen bizonylat típusok szerepelnek és ennek 
megfelelően állítsuk be a NAV kapcsolót ! Abban az esetben ha nyugta típusú bizonylatra, nevesített 
ügyfelet szerepeltetünk, vagy az bizonylat speciális adatai közt adjuk meg a vevő nevét, címét úgy ( ha 
nincs egyéb tiltás, pl technikai ) a rendszer beküldi a NAV-nak,  a pénztárgépbe pedig egyéb bevételként 
kell szerepeltetni . 
 

2.5 Helyesbítő számlák kezelése 

A NAV a helyesbítő számlákat következőképpen kezeli :   
 

- az alap számlából lehet több helyesbítő számlát készíteni, de a helyesbítőből, nem enged újabb 
helyesbítőt készíteni.  

Jó : (MRC nem minden esetben enged többszörös helyesbítést) 

 

 

 

 

Hibás ( MRC is tiltja ) : 

 

 

Számla Helyesbítő 

Helyesbítő 

Számla Helyesbítő Helyesbítő 
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2.6 MRC NAV kommunikációs felület módosulása 

 

• Szűrés kibővült lejáró adatküldés kapcsolóval, ami a 3 napnál régebben beküldött, de még nem 

lett leellenőrizve, vagy valamilyen oknál fogva beragadt számlákat mutatja 

• Adatküldés napló kibővült (  ), nem csak a hibákat naplózzuk, hanem a sikeres beküldéseket 

• Emlékeztető a funkciókra : 

o  Kijelölt tételek ellenőrzése ( szinkronizálása ) 

o  Kijelölt tételek elküldése MRC NAV szerver felé 

o  A már felküldött, hibára futott, javított bizonylat direkt újbóli felküldése 

o  A megadott időszakon belül felküldött bizonylatok ellenőrzése ( nem kell kijelölni ) 

o  A megadott időszakon belül elkészült bizonylatok felküldése, ha nem volt felküldve ( 

nem kell kijelölni ) 

o  Amennyiben kézzel a NAV felületén teljesítettük az adatszolgáltatás, az MRC 

rendszernek ezzel tudjuk jelezni 

o  A felküldött adatszolgáltatás ( számla ) technikai érvénytelenítését tudjuk a NAV-nál 

indítani. Erre akkor van szükség, ha valami okból hibásan (pl program hiba, rossz áfa kód 

összerendelés stb ) került fel a NAV-hoz a bizonylat, és nem futott hibára. 

o  Napló megtekintése 

o  Beléphetünk az MRC NAV Online felületére ( felhasználó , jelszó ) 

o  NAV működésének ellenőrzése ( www.vanenav.hu ) 

o  MRC NAV kapcsolatának ellenőrzése 

o  Számla megtekintése 

o  Szűrés frissítése 

http://www.vanenav.hu/
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3 Fejlesztések 

• NAV ÁFA 65A/M bevallás módosult, a jogszabályoknak megfelelően 

• Bizonylat importálás kibővült egyéb gyűjtővel ( wbizt_gy_azon ) 

• Könyvelés importálás kibővült egyéb gyűjtővel ( wbookt_gy_azon ) 

• Szigorú kezelésű raktárból, vonalkódot lehet nyomtatni 

• Kisadózók forgalma kimutatás megújult KATA határérték figyelésével, havi bontással ( 5.4 / 7.3 

kisadózók forgalma ) 

 

Piros sorral jelöljük a határértéken túllépett KATA-s ügyfeleket. Dupla kattintással láthatjuk az ügyfél 
kifizetéseit havi bontásban 
 

4 Javítások 

• 5.3.1 Ügyfél folyószámla - részletező lekéréskor a lezárt pénztárakat nem hozta 

• Internetes link csatolmány megtekintésekor, nem minden esetben indította el a böngészőt, vagy 

paramétereket elhagyta 

• Pénztár FIFO számítás év végi átértékelésnél, bizonyos esetekben, nem megfelelő árfolyammal 

mentette el a záró sort 

5 Módosítások 

• Ország törzs kibővült, a hiányzó országokkal, ország ISO kóddal, EU beállítással 


