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1. Az elektronikus adóbevallás szervezési és mőszaki körülményei
Program technikai elıfeltételek:
A havi elektronikus adóbevallást csak akkor tudja elkészíteni, ha rendelkezésére áll az APEH
által kiadott őn. ÁNYK (korábbi nevén: ÁNYK) „Általános nyomtatványkitöltı program” mint
keretrendszer, és abba a felhasználó feltelepítette a szükséges nyomtatványokat elıállító
kiegészítéseket (1008, és annak aktív súgója, és kitöltési útmutatói stb.).
Az ÁNYK program használata feltételezi a program készség szintő alkalmazását és a
nyomtatványok kitöltési szabályainak részletes ismeretét. Ezek a szükséges ismeretek leírások
formájában az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) érhetık el, tılthetık le (pl: 1008.pdf).
Nagyon jó leírás található az alábbi helyen:
http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/bevallasok/1008.html

A TGV Human Partners feladata, hogy a PRÉMIUM termékcsalád egyes
programrendszereiben megvalósítsa azokat az eszközöket, melyek segítségével a felhasználó
megfelelı határidıben elı tudja állítani a havi adóbevallás adatállományait. A PRÉMIUM
programrendszerek aktualizálása akkor kezdıdhet el, amikor az APEH kiadta, publikálta a
legfrissebb ÁNYK programverziót.
Felelısség és felelısség korlátozás:
A fentiek alapján megállapítható, hogy a havi adóbevallás tartalmilag és formailag megfelelı és
határidıben történı végrehajtása három szereplı felelıssége:
• A munkáltatónak megfelelı határidıben végre kell hajtania a havi bérszámfejtési
feladatokat és létre kell hoznia a havi bérszámfejtési eredményeket.
• Az Apehnek ki kell adnia és publikálnia kell azt az ÁNYK programot és kiegészítéseit,
melyek megfelelıek annak érdekében, hogy a munkáltató az adóbevallási feladatait
alvégezhesse. Itt kell megjegyezni, hogy az ÁNYK program és annak frissítéseinek
használatához az Apeh kötelezettsége, hogy a használati útmutatót mellékelje.
Tekintettel arra, hogy a munkáltatók szinte kivétel nélkül program eszközöket
alkalmaznak a bérszámfejtés és adóbevallás feladatainak támogatásához, ezért az Apeh
felelıssége az is, hogy az ÁNYK program módosításait olyan idıpontban adja ki, hogy
a bérszámfejtı programok fejlesztıi a szakmailag elvárható idın belül, határidıben
elvégezhessék a szükséges módosításokat. Az ÁNYK program kibocsátásával
egyidejőleg a módosításokat is ismertetnie kell az Apehnek.
• A bérszámfejtı programeszközöket fejlesztı társaságok felelıssége, hogy az ügyfeleik
megfelelı támogatása érdekében folyamatosan figyeljék az Apeh tevékenységét és a
kiadott, publikált ÁNYK programváltozások elvárásait a munkáltató által használt
programokon átvezessék. Ezeket a program változásokat természetesen dokumentálni
kell és ismertetni kell a felhasználókkal.
Nem vitatva, sıt elismerve a TGV Human Partners Kft.-t az elıbbiek alapján terhelı
kötelezettséget azon ügyfelei felé akik a PRÉMIUM program család valamely megoldását
alkalmazzák a bérszámfejtési feladataik végrehajtásában kijelentjük, hogy a fenti
kötelezettségeinknek korlátozásokkal tudunk megfelelni. Ezek a korlátozások és azok
magyarázata a következı:
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Idıbeli korlátozások:
Az APEH akár a bevallás napján is közzétesz módosított ÁNYK programverziót és
nyomtatvány verziókat. A PRÉMIUM programcsalád aktualizálását annak az ÁNYK
programfrissítésnek alapján vállaljuk határidıre, a következı adóbevallási idıpontot
megelızıen, mely a szakmailag elfogadható fejlesztési idıigényt biztosítja. A munkáltató
felelıssége és döntése, hogy ilyen esetben a korábbi ÁNYK és PRÉMIUM programverziókat
használja-e, vagy amennyiben kiadjuk a PRÉMIUM programcsalád újabb frissítését, akkor azt
az eredmény bizonytalansága mellett alkalmazza-e az újabb ÁNYK verzióval együtt.
Tartalmi korlátozások:
A havi adóbevallással kapcsolatos és az ÁNYK programrendszerbe beépített elvárásrendszer
illetıleg annak leírása eddig nem jelent meg, azt az Apeh nem publikálta.. Az ÁNYK
programrendszer folyamatosan és gyors ütemben változik, a változások az APEH részérıl
nincsenek megfelelıen dokumentálva és publikálva. A tényleges változásokat lényegében
különféle szakmai hírforrások figyelésével és a friss ÁNYK programok tesztelésével derítjük
fel. Ez a kutatási tevékenység rendkívül idıigényes és nem biztosított a változások
felismerésének teljeskörüsége.
További probléma, hogy az Apeh nem feltétlenül tekinti hibátlannak azt a bevallást, amelyet az
ı által rendelkezésre bocsátott ÁNYK program hibátlannak jelez, és az Ügyfélkapun sikeresen
benyújtottak, hanem további, több lépcsıs ellenırzést végezhet rajta. Ezek az utólagos
ellenırzések olyan ellenırzési algoritmusokat tartalmaznk, amelyek soha, sehol nem tettek
közzé. Ezeket az utólagos ellenırzéseket több hónappal késıbb teszi meg, és az akkori
elvárásai szerint vizsgálja, nem a bevallás benyújtásának idıpontjában közzétettek szerint.
Ezen okok miatt az ÁNYK program az ellenırzés után sem írja ki a kinyomtatott
nyomtatványra, hogy „Ellenırzött”, mivel ekkor még kellemetlenebb lenne az Apeh számára,
ha egy adózó „Ellenırzött” feliratú nyomtatvány birtokában van, és késıbb azt hibásnak
minısíti.
Továbbá a fejlesztıknek szánt tájékoztatásban közzétették, hogy arra kell készülni, hogy a
nyomtatványok - és így az elvárás - FOLYAMATOSAN változni fog! Nincs tehát rögzített és
letisztult elvárás, pedig jogszabály alapján a beadási határidı elıtt legalább 30 nappal meg kell
jelentetni hivatalos (nyomtatott) formában az elvárásrendszert. Ezt a szabályt az Apeh évek óta
folyamatosan megszegi.
Mindezek ismeretében lemondtunk arról – és amíg az elvárásrendszer meg nem jelenik
dokumentáltan, addig nem is célunk -, hogy teljeskörően biztosítsuk az adóbevallási állomány
tartalmilag tökéletes és az ÁNYK program által elfogadható elıállítását.
Szolgáltatási korlátozások:
A PRÉMIUM_HUMÁN program nem adóbevallást készít, hanem számos eszközzel támogatja
az adóbevallás elkészítését.
Ezek az eszközök a következık:
• A győjtési feltételrendszer rugalmas meghatározása. Ennek keretében a jogcímek a
felhasználó által megadott módon kerülnek az egyes adóbevallási nyomtatvány sorokba
• Adatgyőjtés: A nyomtatványok soraiba a program begyőjti az adatokat a dolgozói
törzsadatokból és a bérszámfejtési eredmény-adatokból merítve. Az 1008M-es lapokon
az összesítı sorokat automatikusan számítja a program.
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•
•
•

Személyek kizárhatók az adóbevallás folyamatából a „Nyomtatványok/Egyéb” ablakban
99 esetén nem kerül feladásra, minden más esetben feladásra kerül.
Az elıgyőjtött dolgozói adatok kézzel szabadon módosíthatók, átírhatók, amennyiben a
program által kezelt adattömeget kiegészítı külsı adatok is ismertté válnak.
A havi adóbevallási adatállomány XML fájlba irható. Az XML file mint adóbevallás
közvetlenül nem felhasználható, azt az ÁNYK programmal kell feldolgozni. A valódi
adóbevallást az ÁNYK program állítja elı.

További szolgáltatási korlátot jelent az Apeh alábbi elıírása is:
A bevallásokból (pl. a 1008) készülı XML fájlokat elı lehet állítani:
• kizárólag az ÁNYK nyomtatvány-kitöltı program használatával,
• a felhasználó saját adatforrásából programozottan (Pl. A PRÉMIUM_HUMÁN
segítségével), az ÁNYK programot csak a felhasználói program által elıállított file-ok
ellenırzéshez használva.
• A felhasználó által a PRÉMIUM_HUMÁN programmal készített XML fájlt az ÁNYK
programban utólagosan módosítva, kiegészítve, törölve és az összeítı lapra
halmoztatva, majd ellenırizve
Az elkészített XML fájl ellenırzését mindenképpen el kell végezni az APEH által elıírt
eszközkészlettel, sorrendben és módon! Idézet az APEH tájékoztatásából:
”Ha az XML állományt a felhasználó saját programmal hozza létre, csak a „a felhasználó által
létrehozott” elemeket kell elkészítenie, melyeket az ABEV program „az ABEV ellenırzı
programja által létrehozott” elemekkel ellenırzéskor kiegészít.””
Tehát a pusztán felhasználói PRÉMIUM programból készített XML fájl a kiegészítés nélkül
nem elégséges a bevalláshoz!
Szervezési javaslataink:
Elemezve ezt a helyzetet, a következıjavaslatokat tesszük annak érdekében, hogy a lehetı
leggyorsabban és leghatékonyabban tudjuk az ügyfeleinket kiszolgálni és támogatni a
havi adóbevallási feladataik végrehajtásában:
• Lehetıvé kell tenniük, hogy azonnal és akár naponta többször is el tudjunk juttatni a
PRÉMIUM program adóbevallást támogató kiegészítésének újabb verzióit Emiatt
szükségesnek tartjuk, hogy a munkáltató biztosítsa a PRÉMIUM program
felhasználóinak az Internet használatát, mivel a proramverziókat az Interneten azonnal
közzétesszük.
• Ügyfeleinknek rendelkezni kell a megfelelı ÁNYK program- és nyomtatványverziókkal.
Ennek biztosítása a munkáltató (ügyfeleink) feladata. Az újabb ÁNYK program
használatbavétele elıtt javasoljuk, hogy az ügyfél hozzon döntést a tekintetben, hogy az
újabb programverziókat (ÁNYK és PRÉMIUM_HUMÁN) az aktuális adóbevallásban
használni kívánja-e, figyelembe véve az esetleges kockázatokat.
• Ügyfeleinknek fel kell készülniük arra, hogy a PRÉMIUM_HUMÁN program
adatbázisait - e-mailben, távoli hozzáféréssel, vgy FTP-n - el tudják juttatni hozzánk,
amennyiben az ügyfél által kezelhetetlen hiba merül fel, hogy a problémák általunk is
megismételhetık és elemezhetık legyenek, illetve annak eredményeképpen a
programjavításokat a lehetı leggyorsabban el tudjuk végezni. Az adatállományok
elküldése mellett alternatív (de nem minden esetben elégséges) lehetıség olyan távoli
elérés biztosítása, melynek eredményeképpen a munkatársaink az ügyfelünk
számítógépére bejelentkezve elemzi a helyi problémát.
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Célszerő a jogcímtörzset a jogcímcsomagokat úgy kialakítani, az idıadatokat úgy felvenni, a
személytörzset olyan részletességgel kitölteni, hogy a bevallásnál kézi adatmódosításra ne
legyen szükség, a győjtés többszöri elindítása ne okozzon adatvesztést. Ez a bevallás
gyorsaságát és biztonságát nagyban növeli.

2.

A PRÉMIUM_HUMÁN XML fájl készítésének áttekintése

2.2 A PRÉMIUM_HUMÁN program mőködésének alapelvei
Az alábbiakban soroljuk fel a legfontosabb alapelveket:
•
•
•

•
•

•
•
•

Minden adatbázisból (gazdálkodó szervezetrıl) külön XML fájlt készít, a felhasználó által
adatbázisonként külön megadott helyre és néven
A program a tárgyhónapban kifizetett adatokból „Eredeti” bevallást készít.
Lehetıség lesz késıbb „Helyesbítı” bevallás készítésére is. Amíg ezeket a funkciókat nem
biztosítjuk, addíg helyesbítésre és a javításra megfelelı, és díjmentesen hozzáférhetı
eszközkészlet rendelkezésre áll minden adózó részére az Apeh honlapján(Aaz ÁNYK
program nyomtatványai, melyek letölthetık az internetrıl a www.apeh.hu honlapról)
Az elkészített XML fájlt az APEH által közzétett módon kell ellenırizni, és bevallani, mód
van a javításra is az ÁNYK programban.
Sokakban felmerül az az igény, hogy jó lenne kinyomtatni a PRÉMIUM_HUMÁN
program segítségével az elkészített adóbevallás nyomtatványokat. Az ÁNYK program
rendelkezik a nyomtatás képességével az Apeh által elfogadott hiteles módon, formában és
tartalommal. Ilyen értelemben a PRÉMIUM_HUMÁN programból történı nyomtatás
funkcióval kapcsolatban a következı kérdések merülhetnek fel, melyek a nyomtatás
lehetısége ellen szólnak:
 A programból nyomtatott nyomtatvány egy az adóhatósággal szembeni vita esetén
semmit sem bizonyít, nem alkalmazható.
 Amennyiben a nyomtatott eredményben hiba lelhetı fel, akkor az XML file még lehet
hibátlan és viszont. A valóban lényeges és szükséges eredmény az XML file. A
nyomtatások kérdéseket és egyeztetési igényeket vethetnek fel, adott esetben
felesleges ráfordításokat gerjesztve.
 Amennyiben a nyomtatást követıen módosítás történik, akkor a nyomtatott adat és az
XML adattartalom között ellentmondás alakulhat ki. Ilyen eltérések felhasználói
hibákra is visszavezethetık és vitára adhatnak okot.
A program minden jogcímet a felhasználó által meghatározott bevallási sorba győjti,
A munkaadó által fizetendı járulékokat és a munkáltatói járulékok alapjait a győjtési
feltételek között nem kell megadni, azokat a program automatikusan győjti fel.
A jutalom kezelése egyedi. Az 566. sorba győjtött jogcímek összegét a program levonja az
elızıleg a halmozott adatok alapján kitöltött 565. sorba írt nyugdíjjárulék alapjából, így
lesz mindkét mezı értéke helyes.
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Az alábbi különbség állapítható meg a jelen dokumentum készítésének idıpontjában a
PRÉMIUM_HUMÁN program mőködése, és a jelenleg ismert ÁNYK programverzió elvárásai
között:
•

•

•

Az adóhatóság nem a tárgyhónapban kifizetett összegekre kíváncsi, hanem a
bevalláskor ismert eddigi és a most kiderült múltat módosító/pontosító/helyesbítı
adatokra. A PRÉMIUM_HUMÁN program adatbázisában nem áll rendelkezésre az az
információ, amely alapján egy adott juttatásról megállapítható lenne, hogy a kifizetés
hónapja mellett mely jogosultsági hónapokra vonatkozik. Ez adott esetben egy dolgozó
egy-egy jogcímének több hónapra való megbontását jelentené. Ez csakis adatbekéréssel,
manuális adatrögzítéssel közölhetı. Úgy gondoljuk, hogy a manuális adatmódosításokat
egy helyen, a nyomtatvány végleges kitöltéséhez javasolt csoportosítani, vagyis az
ÁNYK programban célszerő elvégezni. Ilyen esetek pl:.
• Kilépı dolgozó elérte a NYB járulék plafont
• Végkielégítés
• Visszamenıleges okok miatt tárgyhónapban kifizetett bármilyen korrekció

A PRÉMIUM_HUMÁN program egy adott dolgozót egy adott hónapban egy számfejtési
egységként kezel. Ennek eredményeképpen jogcímenként egy-egy összeg képzıdik a
bérszámfejtési eredményben, illetıleg a különféle minısítı jellemzıket tartalmazó
adatmezıkben is egy-egy érték kerül eltárolásra (pl. alkalmazás minısége,
állománycsoport, FEOR, stb.). Akiknél ezen adatokban az adott hónap közben történik
változás (pl: nyugdíjba megy, teljesmunkaidısbıl részmunkaidıs lesz, más lesz a FEOR
kódja stb.) azoknál abban a hónapban az ÁNYK programban az adóbevallási XML
adatállomány beolvasását követıen kézi korrekcióra van szükség, esetleg több lapot kell
felvenni neki.
Figyelembe kell venni, hogy az ÁNYK programban a 1008-as nyomtatvány negatív értéket
nem tud fogadni. Indokolás szerint nem létezhet negatív adóalap, járulékalap, adó és
járulék, mert az csak valamely elızı idıszakot terhelı helyesbítés miatt lehet. Arra pedig a
helyesbítés eljárását kell alkalmazni. Szerintünk persze vannak olyan esetek, amikor a
hatályos jogszabályok PRÉMIUM_HUMÁN programbeli leképezése miatt is elıállhat
negatív érték. Pl. magas keresető dolgozó év közben kilépésekor elıállhat olyan helyzet,
hogy a dolgozói nyugdíjjárulékot vissza kell téríteni. Az ilyen esetek kezelését a
felhasználónak manuálisan kell elvégeznie az Apeh által közzétett módon. (Jelen leírás
készültekor az Apeh ügyfélszolgálat szóbeli tájékoztatásban „Helyesbítı” 1008-as
nyomtatványt javasolt az ilyen helyzetekre.)
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2.3 Elıkészületek a PRÉMIUM_HUMÁN programban:
A következı elıkészületi feladatokat kell a PRÉMIUM_HUMNÁN programban elvégezni
1. Ellenırizni kell, ki van-e töltve a cég struktúrált címe, mert ezt adja fel a bevallásba
(Szerviz/Vállalat menüpontban)
2. Minden dolgozó megfelelı és valós adó azonosító jellel kell rendelkezzen
(Törzs/Személytörzs/Adózás képernyıjén)
3. Minden dolgozó megfelelı és valós TAJ számmal kell rendelkezzen
(Törzs/Személytörzs/Járulékok képernyıjén)
4. A személytörzsben a FEOR-t ki kell tölteni. (1008M-09 520-522 soraihoz) (Törzs/Személytörzs/Idısoros képernyı)
5. Az alkalmazás minısége kódot megfelelıen ki kell tölteni a 1008M nyomtatvány 09-es
lapjától (Törzs/Személytörzs/Nyomtatványok/Egyéb képernyın)
6. A program a 523. (vagy 524.) sorhoz a munkaidıt kiszámolja (Normál munkanap * 4 +
rövidebb munkanap Maximum 40 óra). Az állománycsoport dönti el melyik sort tölti ki a
program. (lásd részmunkaidısök, nyugdíjas részmunkaidısök)

2.3.1. Beállítások
Mivel a jogcímtörzset a felhasználó szabadon bıvítheti, meg kell határozni, hogy az adott
jogcím a nyomtatvány melyik sorába kell, hogy kerüljön. Ezeket a győjtési feltételeket kell
megadni a „Törzs/Jogcímtörzs/ Lekérdezések / 08-as bevallás” sorban táblázatos
formában. Minden jogcím maximum 4 helyre kerülhet bele. Az összesítı sorokba nem kell
begyőjtetni a jogcímeket, elég a tétel sorokba (pl. 361,566)
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•
•
•
•
•

A járulékok és járulék alapok (1008-10 lap) győjtését általában nem kell megadni. A
program a halmozott adatokból tölti ki a sorokat.
A jutalom kezelése egyedi. Az 566. sorba győjtetett jogcímek összegét a program
levonja az elızıleg a halmozott adatok alapján kitöltött 565. sorba írt nyugdíjjárulék
alapjából, így lesz mindkét mezı értéke helyes.
Az adóelılegeket a 413 és a 414. sorokba kell győjtetni.
A más bérjövedelmeket a 364. sorba kell győjteni.
A halmozott sorokat (pl.: 405, 406, 407, 408, 409 a program a halmozás során tölti ki.
A 25%-os adó összegét a program az A-s lap 7. sorába feladja (beállítani nem kell)

A „Szerviz/Beállítások/Bevalláshoz cégadatok” menüpontban beállítható a nyomtatványra
kerülı cég adatok közül: a cím, a kapcsolattartó neve, telefonszáma.

A „Szerviz/Paraméterek/Listák/08” kartotékon kell beállítani az XML fájl helyét és nevének
elsı részét. A program a nevet íráskor kiegészíti dátumot +(év+hónap+.xml)
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3.

A havi adóbevallás elkészítésének folyamata

A havi adóbevallás elkészítése és a 1008-as nyomtatvány kitöltése feltételezi, hogy a
PRÉMIUM_HUMÁN és az ÁNYK programok kezelıje ismeri a vonatkozó jogszabályokat és
elıírásokat, továbbá az APEH tájékoztatókat, illetve az adott nyomtatvány kitöltési elıírásait és
ellenırzési szempontjait.
3.1.
A hónap adatainak elıgyőjtése
(„Lekérdezések/08 Összesítı menüpontban)

Amikor belépnek a menüpontba, hónapot kell választani, a program az utolsó lezárt hónap
számát ajánlja fel. A hónap kiválasztása után a legutolsó győjtés adataival lehet tovább
dolgozni, onnan, ahol abbahagyták (az esetleges kézi módosításokat is beleértve). A
„GYŐJTÉS” minden dolgozóhoz (kivéve a személytörzsben a 08-as bevallásból
kihagyandókat) bekészíti az összegeket, a jogcímtörzsben megadott győjtési feltételek szerint. ,
illetve a személytörzsben lévı halmozott járulékadatokat és egyes, a dolgozó munkaköréhez
kapcsolódó adatot (pl.: FEOR). Ebbıl következik, hogyha a győjtési feltételeken, a jogcím és a
nyomtatványsor összerendelésen valamint a jogcímtörzsben és/vagy a személytörzsben olyan
változtatásokat végeznek, amely a győjtést befolyásolja, akkor javasolt újragyőjteni. (Pl.
változott a dolgozó FEOR száma, adószáma stb..) A győjtés az adott hónapba tartozó
kifizetések adatait tárgyhavi tételként kezeli.

3.2.

Halmozás

A „Lekérdezések/08 Összesítı” menüpontban a „HALMOZÁS” gombbal elindítható egy
számolási funkció (a győjtés közben egy kisebb ablakban egy kék csík mutatja, hol tart a
program.) Ez a funkció a a 1008M-es nyomtatványon belül végez halmozásokat az összesítı
sorokba. A PRÉMIUM_HUMÁN program a 1008A nyomtavány felé NEM győjt. A 1008A
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laphoz az ÁNYK programba való fogadás és esetleges kiegészítés, törlés, javítás után az ÁNYK
„Adatok/ Számított mezık újraszámítása” funkciót kell használni.

3.3.
Ellenırzés
Az „Ellenırzés” a program által fellelhetı törzsadat hiányokat illetve rossz értékeket keres.
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3.4.

Manuális módosítás a DOLGOZÓI (1008M) adatokon
•
•

3.5.

Amennyiben a 1008M lapjain a program által fölgyőjtött adatokban módosításra van
szükség, akkor azt az ÁNYK programban célszerő megtenni a 1008M lapokon.
Új lapot az XML állomány beolvasása után az ÁNYK programban lehet felvenni . A
nyomtatvány egy-egy oldalából– elképzelhetı, hogy – több lapon kell adatot
szolgáltatni
Manuális módosítás az ÖSSZESÍTİ (1008A)adatokon

Az ilyen módosításokat az ÁNYK programban lehet elvégezni.
3.6.

XML fájl kiírása

A „Lekérdezések/08 Összesítı” menüpontban az „ELLENİRZÉS” után az „XML Fájl írása
gombbal elindítható az XML fájl készítés, amely a felhasználó által megadott helyre és
fájlnéven készíti el az XML fájlt A munka hosszabb ideig is eltarthat, a hátralévı idı látható az
ablakban.
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3.7.

„Helyesbítı” XML fájl készítés

A mőködése jelenleg tesztelés alatt áll!
Az „Helyesbírı XML gombbal „Helyesbítı” megjelöléssel készül az XML fájl.
Amennyiben a helyesbítés nem a legutolsó hónapot érinti, akkor az XML készítés elıtt el kell
végezni az adott hónap győjtését és minden olyan lépést, ami az XML fájl írása elıtt egyébként
is szükséges. Ilyen esetben a Prémium_HUMÁN kiegészítése a helyesbítéskori verzió
adatállapota szerint dolgozik, és a kapott XML fájl szerkezete és adattartalma egyaránt eltérhet
a korábban bevallottól, hiszen egy más tudású verzióval készül és más elvárásnak (az aktuális
ÁNYK programnak) kell megfelelnie.
A helyesbítés megoldható a korábban elkészült (és elmentett) XML fájl ÁNYK programbeli
beolvasásával, és az ott történı megfelelı módosításával is!
3.8.

„Javító” XML fájl készítés

A mőködése jelenleg nem támogatott
A javítás megoldható a korábban elkészült (és elmentett) XML fájlnak az ÁNYK programbeli
beolvasásával, és az ott történı megfelelı módosításával is!
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4.

Megjegyzések az ÁNYK program használatához

Miután elıállítottuk a PRÉMIUM_HUMÁN programban a havi adóbevallási adatokat
tartalmazó XML állományt, az Apeh által közzétett módon kell eljárni, és különféle
mőveleteket kell a megadott sorrendben elvégezni az ÁNYK programon belül. Pl. importálás,
módosítás, ellenırzés, Számított mezık újraszámítása, titkosítás, tömörítés, Ügyfélkapura
feltöltés stb.
Idézet a APEH honlapján közzétett információkból:
„A saját programmal elkészített XML állományt az ÁNYK programmal ellenıriztetni kell,
amely tartalmi és formai szempontokat egyaránt vizsgál. Az ellenırzés további adatokkal
egészíti ki az XML állományt”
Tapasztalatunk szerint az ÁNYK program csak akkor tudja helyesen ellenırizni az általunk
készített XML fájlt, ha a program mint keretrendszer tartalmazza a legfrissebb nyomtatvány
kitöltı kiegészítést is (1008M és 1008A stb.) Tehát a tudás NEM csak az ÁNYK programban
van, hanem a nyomtatvány kiegészítésben is! Megfelelı és telepített nyomtatvány kiegészítés
nélkül nem tudja a felhasználó helyesen ellenırizni a PRÉMIUM_HUMÁN programban
elıállított XML fájlt!

Az elkészült XML fájt az ÁNYK programban a „Szervíz/Egyedi importálás” menüben lehet
fogadni. A „Hely” mezıben tallózással keressük meg azt a mappát, ahol az XML fájlunk van.
Az „Import állomány kiválasztása” ablakban a fájltípust „IMP állományok”-ról „XML és XKR
állományok”-ra kell állítani.

A fájl kijelölése után kattintsunk a Megnyitás parancsgombra. Ezzel az XML fájlban lévı
adataink bekerültek az ÁNYK-ba. A képernyın megjelenik a nyomtatvány az import adatokkal
feltöltve, ebben javíthatunk, módosíthatunk. Közben folyamatosan ellenırzést kérhetünk. Ha a
1008M lapokkal minden rendben van, akkor a „Számított mezık újraszámolása” menüben
lehet a 1008A lapo elıállítani.
Ha az ellenırzéssel, a nyomtatással is készen vagyunk, a következıképpen küldhetjük el az
Ügyfélkapu felé az adatszolgáltatásunkat. Felül válasszuk a Kapcsolat az ügyfélkapuval menüt.
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A legördülı menü választékban válasszuk a Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre
almenüpontot. Az ellenırzés eredménye megjelenik a képernyın.

Az ÁNYK programba beolvasott XML fáljt ki is lehet nyomtatni. Sajnos még mindig nem
lehet az egész nyomtatványt egyszerre kinyomtatni.

Az APEH két különbözı ellenırzı programot használ. Az egyik az ÁNYK-s . Ezzel ellenırzi
le mindenki a beküldendı 1008-as nyomtatványt. A másik az ügyfélkapu „túloldalán” ellenırzi
bevallásunkat. Így elıfordulhat, hogy a hibátlanul beküldött bevallásunkat néhány hónappal
késıbb javításra visszakapjuk. Ekkor érthetıen tanácstalan a könyvelı, hiszen egy APEHAPEH belsı „vitában” kell döntenie. Ami az egyik ellenırzı rendszer szerint hibátlan, az a
másik szerint hibás. Ez különösen ilyenkor év elején szokott elıfordulni.

Itt kell szót ejtenünk a Javító és a Helyesbítı (önellenırzés) bevallások közötti különbségrıl.
Javító bevallást akkor kell küldenünk, ha az APEH hiba miatt nem fogadja be a bevallásunkat.
Ilyenkor az eredeti, de kijavított bevallást kell újra elküldeni egy javító bevallás vonalkóddal
megjelölve. Ez januárban akkor is elı szokott fordulni, ha az adózónak az ellenırzı program
hibát nem jelez, de az APEH utólag még javít az ellenırzésen. Emiatt újra kéri a 0908-as
beküldését Javító bevallásként. Ilyenkor az elsı beküldés idıpontjával a bevallás határidıre
teljesítettnek minısül. A Javító bevallás beküldésére törvényi határidı már nincs. A januári
Javító bevallás beküldésével várjuk meg az ÁNYK kezdeti hibáinak kijavítását.
Helyesbítı bevallást akkor kell küldenünk, ha az APEH már lekönyvelte a bevallásunkat és az
adózó észlel hibát a bevallásában. Csak ez az a hiba, amihez mulasztási bírság szankció
tartozhat!

Budapest 2010 február 10.
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