
 

 

A 2020.07.01-én életbe lépő ÁFA változások kezelése 

a Navision rendszerben 
 

Két esetet fogunk mutatni ebben a dokumentációban, melyek közül az első (ezt már eddig is így 

csináltuk), amikor a számla ÁFA tartalmának csak egy részét igényeljük vissza; a második pedig a 65M 

lekérése úgy, hogy a nulla ÁFA tartalommal rendelkező számlák is felkerüljenek az „M”-es lapokra. 

 

1. Rész visszaigénylés 
 

Ezt az esetet eddig is így kezeltük a rendszerben, most valójában csak annyival bővülnek az esetek, 

hogy minden egyes ÁFA tartalmú szállítói számlára igaz lesz, nemcsak a 100 eFt feletti ÁFA tartalmú 

számlákra. 

 

2 féle módon tudjuk megoldani ezt a helyzetet: 
 

 A nem visszaigényelhető ÁFA tartalom az eredeti költség számlára kerül 

Ebben az esetben annyi ÁFA termékkönyvelési csoportkódot kell kialakítanunk, amennyi főkönyvi 

számra kell könyvelni a vissza nem igényelhető ÁFA tartalmakat és ahány %-os az ÁFA tartalom. A 

képen ez jól látható a reprezentációs költségek esetében: 

 

  



 

 

 

 A nem visszaigényelhető ÁFA tartalom egy főkönyvi számra kerül 

Ebben az esetben csak az ÁFA %-oknak megfelelő ÁFA termékkönyvelési csoportkódokat kell létrehozni 

a vissza nem igényelhető ÁFA tartalmaknak, mert mindegyik egy főkönyvi kartonra könyvelődik, valami 

86-osra. 

 

Ezen tételeket az „ÁFATÉTEL” táblában tudjuk ellenőrizni. 

 

Az „M”-es lapokra az ÁFATÉTELEK táblában található adóalapot és ÁFA összeget fogja betölteni a 

rendszer bizonylatszámonként összesítve: 

 

  



 

 

Az ÁFA analitikában pedig a ténylegesen visszaigényelhető összegeket fogjuk látni (ez kerül az ”A” 

lapra) az előbbi képeken látható beállításokkal: 

 

 

  



 

 

 

2. File elkészítése 
 

Az ANYK által beolvasható file-ok elkészítése a következő lesz: 

 Az „A” nyomtatvány elkészítése nem változik 

 

  



 

 

 Az „M” nyomtatvány elkészítésénél az értékhatárt 0 (nulla)-ra kell változtatni 

 

Ennek hatására minden olyan tétel fel fog kerülni az „M”-es lapokra, melyek az ÁFATÉTELEK táblában 

megtalálhatók. 

 

KÉREM, HOGY MINDENKI PRÓBÁLJA KI EZEN ELJÁRÁSOKAT NÉHÁNY TÉTELLEL MÉG JÚLIUS HÓNAPBAN , 

LEHETŐLEG MINÉL HAMARABB, HOGY AZ ESETLEGES PROBLÉMÁKAT AUGUSZTUS 10-IG KEZELNI TUDJUK. 

KÖSZÖNJÜK ELŐRE IS! 

Ami viszont a legfontosabb, hogy a Navision által bekészített bevallás az ANYK-ban még módosítható 

kézzel beadás előtt! 

Mindenkinek jó munkát 

és 

sikeres, zökkenő mentes átállást kívánunk! 


