PTGSZLAA Online
számlarögzítő rendszer
MOLEHAND Szolgáltató Kft.

• Van

már megoldása a PTGSZLAA alapú elektronikus adatközlési kötelezettsége
teljesítésére 2014 március 1.-től?

• Itt a megoldási javaslatunk, amennyiben vállalkozásának ez továbbra is problémát
okoz!

Áttekintés
• A Nemzeti

Adó- és Vámhivatal, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium 2014.
január-februárjában rendelet(e)k formájában adatszolgáltatásra kötelezi azokat, akik
nyugtakibocsátási tevékenységüket csak számlával teljesítik.

• Az adatszolgáltatási kötelezettség 2014 február 28. napjától minden tárgyhetet követő
4. napig teljesítendő, a számla kiállítási dátuma alapján, napi bontásban.

• Cégünk

olyan online felületet kínál, amelyen keresztül kollégáik rögzíthetik a
rendeletben megkövetelt adatokat, s előkészítik azokat az ügyfélkapunk keresztül
történő benyújtásra.

NAV tájékoztató:
http://nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/tajekoztato_20140224.html

Jogszabályi háttér
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium 2014. január-februárjában az
alábbiak szerint írta elő a pénztárgép használatára kötelezett adóalanyok számlakibocsátásához
kapcsolódó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeit:
„Az Átmeneti Rendelet 9/A. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett azon adóalany, aki
(amely) az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerint úgy kell
tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget.
Ezen adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a
Rendelet 2. § (1) bekezdésétől eltérően, a Rendelet 1. mellékletében foglalt tevékenysége tekintetében oly
módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák adatát a
számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, naptári hetente a tárgyhetet követő hét
negyedik napjáig az állami adóhatóságnak elektronikus úton megküldi.
Az adatszolgáltatás a PTGSZLAA adatlap benyújtásával teljesíthető.” *
Forrás: PTGSZLAA Kitöltési útmutató:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_
programok_nav/bevallasok/PTGSZLAA.html

Javasolt megoldásunk
Az online számlarögzítő rendszer áttekintése

• Cégünk olyan webalkalmazást kínál, amely alkalmas:
•

A területen dolgozó értékesítést végző kollégák által kiállított számlák – rendeletben megkövetelt –
adatainak rögzítésére;

•
•

A feltöltött adatok központi felülvizsgálatára, ellenőrzésére, javítására;
A számlaadatok exportálására XML formátumban, amely alkalmas a NAV által biztosított
nyomtatványkitöltő (ÁNYK AbevJava – Általános Nyomtatványkitöltő) rendszeren keresztüli
azonnali beolvasásra, és elektronikus beküldésre;

Online számlarögzítő rendszer funkcionalitása
•
•
•

•
•

Felhasználók létrehozása – induló adatfeltöltés

•

Minden kolléga egyedi felhasználói névvel és jelszóval lép be a rögzítő felületre

Számlatömb-nyilvántartás

•

A kollégákhoz rendelt számlatömbök törzsadatainak nyilvántartása, rendszerezése és követése

Online számlarögzítés

•
•

A számlák adatainak online rögzítése, feltöltése
A feltöltés során sorfolytonossági, és tartalmi, formai ellenőrzések automatikus végrehajtása

Számlaellenőrzési admin felület

•

A feltöltött számlatömeg admin felületen történő ellenőrzése, az adattartalom javítása

PTGSZLAA adatállomány létrehozása az ÁNYK AbevJava részére

•

A feltöltött számlák alapján heti zárást követően automatikus export állomány létrehozása, amely

Online számlarögzítő rendszer működése
Felhasználók
Online számlarögzítő rendszer
XML Export
ÁNYK AbevJava

Felhasználók
feltöltik a
számlaadatokat

Számlaadatok
ellenőrzése és
tárolása

XML automatikus
előállítása az
ÁNYK részére

XML beolvasása
és elektronikus
beküldése

Online számlarögzítő rendszer paraméterei
•

Robosztus, terhelhető és biztonságos MVC .NET webalkalmazás

•

•

Hosztolt szolgáltatás, nincs szükség IT infrastrukturális beruházásra

•

•

Dedikált virtuális szerver rendelkezésre bocsátása, fix havi díjért, 99,95%-os rendelkezésre állással

Folyamatos support szolgáltatás

•

•

Akár heti 100.000+ számla rögzítése

Igény szerint testre szabott helpdesk szolgáltatás mind üzemeltetés, mind operatív feladatok ellátására

Dinamikus továbbfejlesztési lehetőségek

•

Rugalmas szerkezeti felépítés, amely jól szolgálja ügyfeleink jövőbeli igényeit

Kapcsolat

Kérdéseivel és árajánlattal kapcsolatban forduljon kollégánkhoz!
László Dénes
Key Account Manager
denes.laszlo@molehand.eu
www.molehand.eu

