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1  A xx65M bevallás 2021-es változása 

2021. ÁFA bevallás 65M nyomtatvány legfontosabb változása az, hogy az M-es lapon fel kell tüntetni a szállítói 

előlegből adódó különbözetet, illetve a teljes ügylet teljes összegét áfa alap és áfa összeg megbontásban. 

A jelenlegi fejlesztés lehetővé teszi a kiexportálást olyan strukturált adat formátumban amely az ÁNYK 

nyomtatványkitöltő programba importálható és a fenti nyomtatványok megfelelően kitölthetők.   
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2 A szállítói előleg kimutatásához szükséges 
rendszerbeállítások és kezelés 

2.1 Áfa-termékkönyvelési csoport kiegészítése 
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa-termék könyvelési csoport 

A szállítói előleg áfa könyveléslére létre kell hozni külön Áfa-termék könyvelési csoportokat a lehetséges 
áfakulcsokra 

 

2.2 ÁFA-könyvelési mátrix beállítása 
 

2. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfakönyvelési mátrix 

3. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 
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Az Áfakönyvelési mátrix kibővült a Beszerzési előleg oszloppal. Ebben kell jelölni mely áfa könyvelési csoport 
kombinációk vonatkoznak a szállítói előleg felhasználás könyvelésre. 

2.3 Beszerzési rendelés és beszerzési számla kiegészítése 

A beszerzési rendelés és beszerzési számla fej része kiegészült a Beszerzési előleg felhasználás jelölő mezővel. 

 
Amennyiben egy beszerzési számla tartalmaz felhasznált előleget úgy a Beszerzési előleg felhasználás: IGEN-
re kell állítani. A bizonylat Sorok részben az előleg felhasználás soron az Áfa-termékkönyvelési csoport a 
szállítói előleg könyvelésére jelölt kódnak kell lennie pl. SZELOLEG27 lsd. előző pont. 

2.4 Könyvelt beszerzési számla kiegészítése 

A könyvelt beszerzési számlán is látható a Beszerzési előleg felhasználás jelölő mező. 
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3 A 65M bevallás szállítói előleg felhasználás esetén 
 

Amennyiben egy számla szállítói előleg felhasználást tartalmaz és a fentiek szerint történt a könyvelése úgy az 
ÁNYK nyomtatványkitöltő programban az 65M lapon a látható lesz a jelölés KÜL az előleg és végszámla közti 
különbözetre és egy külön sorban a számla a teljes ügylet értékével, V jelöléssel. 
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