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1 ÁNYK Nyomtatványkitöltő kapcsolatok 

Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült 

magyar lokalizációs csomagba tartozó ÁNYK Nyomtatványkitöltő kapcsolatokat megvalósító lokalizációs 

fejlesztés funkcionalitásáról. 

A 1965 számú bevallás kitöltésére kötelezettek az általános forgalmi adó alanyai, illetve a speciális adózói körbe 

tartozó adóalanyok abban az esetben is, ha rendszeresen nem, csak egyes ügyletek után kötelesek bevallást 

benyújtani, vagy csak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése miatt válnak az adó alanyává. 

Bővebb tájékoztatás a 1965 számú nyomtatvány kitöltésére kötelezett jogi és magánszemélyekről, illetve a 

nyomtatvány kitöltéséről a NAV honlapján érhető el.  

A 1965 számú bevallás jogszabályi hátterét a következő törvények és rendeletek biztosítják: 

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)  

• az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)  

• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)  

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)  

• az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva tv.)  

• a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.)  

• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

• a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

(Ctv.)  

• az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (Adóig. vhr.)  

• a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött 

számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (NGM rendelet)  

A 19A60 számú bevallás kitöltésére kötelezettek körét a nyomtatvány részletesen definiálja, amelynek kitöltési 

útmutatóját a NAV honlapján értheti el.  

 A 19A60 számú bevallás jogszabályi hátterét a következő törvények és rendeletek biztosítják: 

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)  

• az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.)  

• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)  

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/1965.html
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/19A60.html
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• az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Adóig. vhr.)  

• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)  

A fentebb leírtak értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszer biztosítja, hogy az xx65A, 

x65A 07/08 lapok,  a xx65M és az xx60A nyomtatványok kitöltéséhez kiexportálható legyen olyan strukturált 

adat ÁNYK nyomtatványkitöltő programba importálható formátumban, amellyel a fentebi nyomtatványok 

kitölthetők.   
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2 ÁNYK nyomtatványok előállításához szükséges 
rendszerbeállítások 

Az ÁNYK nyomtatványokon kell bevallást tennie az általános forgalmi adó alanyainak, még akkor is, ha a 

speciális adózói körbe tartoznak, és rendszeresen nem, csak egyes ügyletek után kötelesek bevallást 

benyújtani, vagy csak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése miatt válnak az adó alanyává. 

Az Export funkció segítségével a bevalláshoz szükséges adatokat exportálhatjuk olyan strukturált állományba, 

mely betölthető és feldolgoztatható az ÁNYK rendszerrel. 

2.1 ÁNYK Beállítás 
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: ÁNYK beállítások 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

Az ÁNYK beállítások lapon a következő paraméterek megadására van lehetőség: 

 

 

Beszerzés részl. rip. ÁFA értékhatára: Az M-es lapokhoz használt jelenleg érvényes összeghatárt lehet 

meghatározni. 

Nyomtatvány: az áfa bevalláshoz használt nyomtatványazonosító. A nyomtatványazonosító minden évben 

változik. A nyomtatványazonosító első két karaktere jelöli az évet. A bevallás exportálásakor a mezőben 

megadott nyomtatványazonostó kerül be az exportált állományba. 

Bevallás gyakorisága: a vállalkozás áfa-bevallási periódusának meghatározása, a választható lehetőségek: 
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• Hónap (H) 

• Negyedév (N) 

• Év (E) 

Az exportált állományban a kiválasztott gyakoriságnak megfelelő betű kerül feltüntetésre. 

VIES bevallásszámok: egyedi sorszámtartományt adhatunk meg a VIES bevallások számozására 

Adószakértő neve: adószakértő neve 

Adószakértő regsizrációs száma: adószakértő regisztrációs száma 

Adószakértő tanúsítványszáma: adószakértő tanusítványszáma 

VIES-bev. export jelentés száma és neve: VIES bevallásokhoz használt feldolgozó jelentés azonosítója 

VIES sorok száma: az ÁNYK nyomtatvány VIES nyomtatványán elérhető sorok száma 

Mértékegység ford. adózáshoz: alapértelmezett mennyiség a fordított adózású termékek bevallásához. A 

fordított adózás alá eső cikkek esetében az itt meghatározott mértékegységnek szerepelnie kell a cikk 

mértékegységek beállításában is. 

 

2.2 ÁNYK Nyomtatványok  
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: ÁNYK Nyomtatványok 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

A listában megadhatók azok a nyomtatvány azonosítók, amelyek közül az ÁNYK Beállítás lap Nyomtatvány 

mezőben választani lehet. Évente új nyomtatvány azonosító kerül beállításra. 
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2.3 ÁNYK Mezőösszerendelés 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: ÁNYK mezőösszerendelés 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

A tábla tartalmazza az ÁNYK nyomtatványkitöltőből kinyerhető nyomtatványok (xx65A; xx65M) mező 

azonosítókat (közös azonosító vagy egységes azonosító). A mezőazonosítók lehetséges értékei 

nyomtatványon belül egyediek.  

A tábla adatait minden évben frissíteni kell az aktuális nyomtatvány mezőinek megfelelően.  

A táblázatban, ahol a Mezőtípus Statikus, meg kell adni az adat forrástábláját, és táblában található mező 

számát pl.: A vállalat adószámát a Vállalat adatatai (79) tábla 19-es mezőjéből kell exportálni. 

A táblában mezőnként a kerekítési pontosság (nagyságrendi megjelenítés) is megadható. Így az 1000 Ft-ra 

történő kerekítés is beállításra kerül. 

Amennyiben egy üres táblát akar felparaméterezni, abban az esetben  

1. Kattintson a menüszalagon a Műveletek fülre és alatta az Import funkcióra 

2. Az ÁNYK programból kiexportált .csv kiterjesztésű fájlt válassza ki majd importálja be a 

Business Central-ba 
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Az importálás történhet egy erre a célra egyedileg létrehozott RapidStart csomagból is. Az ÁNYK 

mezőösszerendelés lapon található RapidStart csomagok menüfunkciónak nem része a konkrét csomag, 

csak egy gyors hivatkozást valósít meg az adott funkcióra. 

2.4 Áfakimutatás 
Az ÁNYK adatkapcsolat alapja az xx65A típusú nyomtatvány, amelynek előállítására a Business Central 
Áfakimutatás funkcióját használjuk. Az áfakimutatás sorait oly módon kell meghatározni, hogy az egyezzen az 
xx65A nyomtatvány struktúrájával. Az ÁNYK nyomtatvány kapcsolatot az ÁNYK mezőösszerendelés táblából 
beválasztható mezők valósítját meg, amelyek a következőek: 

 EAZON, LAP, SOR, OSZLOP 
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2.5 Áfa-bevallás azonosító 

Az áfa-bevallások elkészítésének kötelező teendő az áfa-bevallásba sorolás funkcionalitás. A korábbi 

gyakorlattól eltérően a bevallás nem kizárólag az áfa-teljesítési dátumra való szűrőfeltételektől függ, hanem a 

bevallani kívánt áfa-tételeket előszőr egy előre definiált áfa-bevallás azonosítóhoz kell rendelni. 

E funkció segítségével lehetőség adódik az önellenőrzések kezelésére, illetve az eredeti teljesítési dátumok 

megtartása mellett biztosítható az M-es lapokra vonatkozó szabályok megtartása azokban az esetekben, 

amikor a vállalkozás nem kíván önellenőrzést benyújtani, hanem az előző időszakot érintő számláit egy 

következő bevallásba kívánja bevonni.  

Az aktuális időszakhoz létre kell hozni Áfa-bevallás azonosító, amelyet az Áfa-bevallás sorolás funkcióval 

hozzárendelhet a felhasználó Áfatételekhez.  

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa-bevallás azonosító 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 
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Megjegyzés:  

Egyszerre csak egy Áfa-bevallás azonosító lehet nyitott. A kezdő és záró dátum megadása biztosítja, hogy a 

bevallásba sorolás folyamán az áfa-tételek megjelölése az itt megadott időszakra vonatkozhasson.  

Az Áfa-bevallás azonosítónak mindig legyen konkrét értéke pl. 2020_09. 

 

2.6 VTSZ számok fordított adózáshoz 
 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: VTSZ szám fordított adózáshoz 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

A táblázatban meg kell adni az Áfa tv. 6/A. és 6/B. számú mellékletében felsorolt termékek tarifális besorolását. 

Az itt meghatázott csoportokat lehet hozzárendelni a VTSZ számokhoz. Az érvényességi dátumok 

megadásával korlátozhatjuk az időszakokat, amikor a rendszer figyelembe veszi a csoportokat. 

 

2.7 VTSZ számok beállítása 
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: VTSZ/SZJ számok 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

A VTSZ/SZJ számok lapon megadható a VTSZ csoport kód illetve jelölhető, hogy az adott VTSZ számmal 
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könyvelt tételek szerepjenek e a bevallásban. „Beszerző nyilatkozik” mező a hibrid kukorica VTSZ számokra 
vonatkozik, amelyeknél nem kell a VTSZ számot feltüntetni a bevallás mellékletében csak jelölni azt.  

 

2.8 Cikk mellékköltségek beállítása 

 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Cikk mellékköltségei 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

Cikk mellékköltségenként meghatározható, hogy a mellékköltségként könyvelt értékek is részét képezzék a 

fordított áfás bevallásnak. 

2.9 ÁFA-könyvelési mátrix beállítása 
 

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

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 
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Az áfa – könyvelési mátrixban lehet meghatározni, hogy mely áfa könyvelési csoport kombinációk kerüljenek 
be a specifikus bevallásokba. 

 

3 ÁNYK nyomtatványok előállítása 

3.1 Áfa-bevallásba sorolás 

Az áfa-bevallások elkészítésének alapját képzi az áfa-bevallásba sorolás funkcionalitás. A korábbi gyakorlattól 

eltérően a bevallás nem kizárólag az áfa-teljesítési dátumra való szűrőfeltételektől függ, hanem a bevallani 

kívánt áfa-tételeket előszőr egy előre definiált áfa-bevallás azonosítóhoz kell rendelni. Az áfa-bevallásba 

sorolás fontos lépés, a bevallások előállítása csak abban az esetben fog működni, amennyiben az áfa-tételek 

áfa-bavallás azonosítóval vannak ellátva. 

 

Az Áfa-bevallásba sorolás listán tudja a felhasználó hozzárendelni az Áfa-bevallás azonosítókat az 

Áfatételekhez.  

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa-bevallásba sorolás  

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

3. Kattintson a Menüszalagon a Feldolgozásra és alatta az Áfa-bevallásba sorolás funkcióra 

 

4. Adja meg a Kezdési és Záró dátumot 

5. Adja meg az Áfa-bevallás azonosítót, amelyet hozzá akar rendelni az Áfatételekhez 

6. Nyomja meg az Ok gombot 
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Azokhoz az Áfatételekhez amelyeken az Áfateljesítési dátum a megadott Kezdési és Záró dátum közé esik, 

hozzá lett adva az Áfa-bevallás azonosító. 

Amennyiben csak egy Áfatételhez akar Áfa-bevallás azonosítót rendelni, abban az esetben a szűrőn 

lehetősége van kiválasztani egy bizonyos Tételszámot és csak arra futtatni a hozzárendelést. 

Megjegyzés:  

• Csak nyitott Áfa-bevallás azonosítót lehet kiválasztani 

• Csak olyan Áfatételhez lehet hozzárendelni Áfa-bevallás azonosítót, amelyhez még nincs 

hozzárendelve 

• Amennyiben az Áfa-bevallás azonosítóhoz be van állítva kezdő és záró dátum akkor azt 

figyelembe veszi a rendszer és a két dátum-tartomány közös értékeire fut az azonosító 

beállítás 

A Bevallás azonosító visszavonása funkcióval el lehet távolítani az Áfatételről az Áfa-bevallás azonosítót. 

 

A felugró lapon a Kezdési és Záró dátum, illetve az Áfa-bevallás azonosító szerint lehet leszűrni arra a tételre, 

amelyről el akarja a felhasználó távolítani az Áfatételt. 
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3.2 Áfakimutatás 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfakimutatás 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

Az Áfakimutatás lapon az ÁNYK-ból kinyerhető, xx65A nyomtatvány felépítése állítható be. A beolvasandó 

sorokon az EAZON oszlop kitöltésével adjuk meg, hogy az adat a bevallás melyik oldalának, melyik sorában, 

melyik oszlopában található cellába (vagyis, hogy milyen XML azonosítójú mezőbe) kerüljön. Maga a sablon 

évente beolvasásra kerül a rendszerbe, a megfelelő nyomtatványazonosító számmal (pl.: 1965A). 

 

Az Áfa-ügyletkönyvelési csoport és az Áfa-termékkönyvelési csoport mezőben adjuk meg, hogy az általunk 

használt áfakódok a bevallás melyik sorába kerüljenek. 

 

Az Eladás Főkönyvi könyvelés típusú soroknál ne felejtsük el beállítani a Számítás mezőben az Ellenkező előjel 

értéket. Ellenkező esetben a bevallásban negatív értékek kerülnek beolvasásra. 
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Az Összegtípus oszlopban az Alap érték jelöli azt, hogy az Áfa alapjának összegével dolgozik a rendszer, az 

Összeg érték pedig, hogy az Áfa összegével. A sorjelzésnél az ÁNYK A és Á jelzéssel jelöli a kért adatot a 

sorjelzőszám végén.  

 

A Bizonylattípus oszloppal kiegészült az Áfa kimutatás sablon. A Sorösszesítő típusú soroknál használható 

szűrőként. A jelenlegi 2165A bevallás 30 és 31 sorok érték meghatározásánál kell a Jóváírás típusú bizonylatokra 

szűrni. 
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3.3 Áfakimutatás ellenőrzése 
A beállított és paraméterezett áfakimutatáson a Előnézet gombra kattintva az Előnézet ablakban a kiszámított 

ÁFA kimutatás tekinthető meg kinyomtatás, illetve exportálás előtt. 

Az előnézeten meg kell adni a megtekintendő Áfatételek állapotát (Nyitott), az Áfatételek időszakra vonatkozó 

szűrését (Időszak alatt). 

Az Dátumszűrő mezőben tudjuk kiválasztani az ellenőrizendő áfaidőszakot. 

Az Áfa bevallás azonosító szűrőben tudjuk kiválasztani a mely Áfa bevallás szűrő szerint jelenítse meg az 

Áfatételeket.  

 

A megadott szűréseknek megfelelően a sorokban megjelennek az exportálandó adatok.  
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Megjegyzés: A 65A Export funkció a sorokban megjelenő összegeket az ÁNYK xx65A mezők táblában 

megadott kerekítési pontossággal (nagyságrendi megjelenítéssel) fogja exportálni. (Pl.: a sorban látható 1 600 

000 összeg az exportált állományban 1 600-eFt ként jelenik meg.) 

Megjegyzés: A 65A Export funkció az Összegek megjelenítése kimutatási pénznemben bejelölése esetén is a 

saját pénznembeli adatokat fogja az XML állományba helyezni. 

 

3.4 xx65A Áfa állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére 

  

Az ÁNYK-ba (általános nyomtatványkitöltő) beolvasható állományt, az Áfakimutatás előnézetén a 65A Export 

funkcióra való kattintással hozhatjuk létre. 
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Az elkészült XML állományt mentsük el az általunk kívánt helyre, majd olvassuk be az ÁNYK programba. A 

beolvasott értékeket minden esetben ellenőrizni kell mind a Business Central ÁFA-analitika adataihoz 

hasonlítva, mind az ÁNYK ellenőrző funkciójával. 

3.5 ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, xx65A Áfa 
állományok beolvasása  

 

Az elkészült állományokat az ÁNYK rendszerbe két menüpontból is be tudjuk olvasni.  

1. Kattintson az Adatokra a menüszalagon 

2. A lenyíló menüben válassza ki a XML állomány megnyitása szerkesztésre funkciót 
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1. Kattintson a Szerviz menüpontra 

2. A lenyíló menüben válassza ki az Egyedi importálás funkciót 

 
 

Mindkét esetben az XML állomány beolvasásra kerül. Az Egyedi importálással viszont a bevalláson végzett 

módosítások azonnal elmenthetők az eredeti állományba. 
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4 ÁFA bevallás xx65M 

2013. január 1-től az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyoknak a korábban megszokott Áfa 

bevallásukat egy új nyomtatvánnyal kiegészítve kell benyújtaniuk az adóhivatal részére.  

Az új szabályozás következtében az áfa-bevallás kibővült egy Összesítő jelentés kereskedelmi partnerenként 

(xx65M) megnevezésű alnyomtatvánnyal, melynek lapjai kizárólag bizonyos belföldi – egyenes adózású – 

forgalom részletezésére szolgálnak.  

A tételes ÁFA riport egy olyan riport, amely partnerek alapján összesíti a releváns adatokat, megkönnyítve 

ezzel ügyfeleink részére a xx65M nyomtatvány kitöltését. 

A 65M Export funkció segítségével ezen adatokat exportálhatjuk olyan strukturált állományba, mely betölthető 

és feldolgoztatható az ÁNYK rendszerrel. 

4.1 xx65M bevallásban szerepeljen 

A xx65M nyomtatványon a belföldi, egyenes adózás alá tartozó tételeket kell szerepeltetni, következésképpen 

a riporton is csak ezeket a tételeket kell megjeleníteni.  

Az Áfakönyvelési mátrix megfelelő kartonjain be kell pipálni a 65M bevallásban szerepeljen mezőt. Tipikusan 

azokban a kombinációkban kell bepipálni a 65M bevallásban szerepeljen mezőt, ahol az Áfa-ügyletkönyvelési 

csoport belföldi partnerre utal, és az Áfaszámítás módja Normál áfa. 

 

Az Áfakönyvelési mátrix beállítása listanézetében ellenőrizhetők a beállítások. 
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4.2 Adatszolgáltatási értékhatár beállítása 

A hatályos jogszabály alapján meg kell adni az adatszolgáltatási értékhatárt beszerzés esetén. 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa-bevallás azonosító 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

3. Adja meg a Beszerzés részl. rip. ÁFA értékhatár értékét 
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4.3 Eredeti áfateljesítés dátumának kezelése 

A Beszerzési bizonylatokon egy egyedi mező is létrehozásra került: Eredeti áfateljesítés dátuma címkével.  

Ez a mező szolgál arra, hogy a beszerzési számlán feltüntetett eredeti áfa teljesítési dátumot is rögzíteni tudjuk, 
amennyiben a beszerzési ügylet késett számlának tekinthető vagy a fordított adózás alá tartozik és 
alkalmazható rá a hármas szabály (2007. évi CXXVII. törvény [Áfa tv.] 60. § (1) és (2)), továbbá a XX65M és 
XX65A nyomtatvány 08-as lapján meg kell ezt jeleníteni. 

 
Funkció leírása, amellyel az Eredeti áfateljesítés dátuma mező funkció használható: 

1. Beszerzési bizonylat rögzítése során a fejadatoknál megadható az Áfateljesítés dátumától eltérő Eredeti 
áfateljesítés dátuma. Alapértelmezetten az Eredeti áfateljesítés dátuma mező értéke töltődik ugyanazzal az 
értékkel, amelyet az Áfateljesítés dátuma mezőben megad a felhasználó, azonban lehetőség van megadni, 
ettől eltérő dátumot is. 

2. A számla könyvelése után a könyvelt bizonylaton is letárolódik az Eredeti áfateljesítés dátuma mező értéke. 

3. Ezt követően a rendszerben már eddig is ismert módon elvégezhető az Áfa bevallásba sorolás. Az Eredeti 
áfateljesítés dátuma használata mellett (pl., ha ténylegesen olyan eset van, amikor az Áfa teljesítési dátum eltér 
az Eredeti áfa teljesítési dátumtól) nincs szükség arra, hogy az Áfa bevallás azonosítók oldalon előre definiált 
havi időszak kezdő dátumot korábbra állítsuk az Áfa bevallásba sorolás alkalmával, hiszen az Áfateljesítés 
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dátuma mezőben mindig az a dátum kerül megadásra a beszerzési bizonylat rögzítése során, amely az 
aktuális időszaki bevallásnak felel meg. 

4. Amennyiben az Áfa bevallásba sorolás megtörtént, a 65M jelentésen, illetve a Fordított áfás 
termékbeszerzések riporton is az Eredeti áfateljesítés dátuma kerül megjelenítésre, majd exportálás során is 
ezt az adatot exportálja a rendszer. 

4.4 65M Jelentés 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: 65M Jelentés 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

Időszak kezdete: Az adómegállapítási időszak kezdő időpontja 

Időszak vége: Az adómegállapítási időszak záró dátuma 

Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása: A mező beállításával, az adószámmal nem 

rendelkező partnerek tételeit a rendszer nem gyűjti ki. Amennyiben a mező nincs megjelölve és a 

megadott beállítások alapján a rendszer a bevallásban szerepeltetne könyvelési tételeket, a következő 

hibaüzenetet fogjuk kapni, amelyből megtudjuk milyen típusú és melyik partner törzsadata hiányos.  

A partner törzsadatát kiegészítve a riport újból lekérdezhető. 

Limit alatti Beszerzési tételeknél csak összegzés (65M - 06): A mező megjelölésével, a riporton csak az 

összesítő soron jelenik meg az adatszolgáltatási értékhatárt elért tételek összege. Ha nem jelöljük be a 

mezőt, úgy tételesen is láthatók ezek a tételek. Ha könyvelési tétel önmagában eléri az adatszolgáltatási 
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értékhatárt, minden esetben megjelenik a riport soraiban. Használata már nem releváns az aktuális 

törvényi változások miatt. 

Áfa bevallás azonosító: A mezőben kiválaszthatja, hogy mely Áfa bevallás azonosítóval rendelkező 

áfatételeket használja fel a rendszer a 65M jelentés elkésztéséhez. 

Csoportazonosító használata: alapértelmezetten Igen az értéke. A csoportos adózás alá bevont szállítók 

esetén a Csoportazonosító számra összevontan kell a bevallást elkészíteni. HA ezt az értéket NEM -re 

állítjuk akkor a jelentésben látható külön-külön Szállítóként (Adószámonként) a bevallási tételeket.  

Függetlenül attól, hogy időszaknak egy hónapot vagy egy negyedévet, esetleg bármilyen egyéb időszakot 

adunk meg, az itt megadott periódusban fogja megjeleníteni a riport a kigyűjtendő tételeket az előzetesen 

elvégzett (az ÁNYK Beállítás fejezetben részletezett) beállításoknak megfelelően. 

A xx65M nyomtatványt partnerek szerint külön-külön kell kitölteni. A 65M Jelentés - Tételes ÁFA riport a 

szállítói kartonon rögzített adószám alapján azonosítja be az egyes partnerekhez tartozó tételeket, és így az 

adatokat is partnerek szerint összesíti, egyszerűsítve ezzel a xx65M nyomtatvány kitöltését.  

A teljes körű adatmegjelenítés érdekében a vevő és szállító törzsadatok közt javasoljuk az Adószám mező és 

a Csoportadószám szám kitöltését minden partner (vevő, szállító) vonatkozásában. 

 

Amennyiben ez nem megvalósítható, például a szállítókartonok közt szerepel olyan, amely több partnert 

azonosít (pl.: készpénzes szállító), akkor ebben az esetben nem rendelhető konkrét adószám ehhez a 

partnerhez. Ilyenkor a Tételes Áfa riportot úgy kell lekérdezni, hogy bepipáljuk az Adószám nélküli 
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vevők/szállítók tételeinek kihagyása négyzetet.  

Az adószám nélküli partnerek bár nem jelennek meg a riporton, a xx65M nyomtatványt e partnerek 

vonatkozásában is ki kell tölteni. Az ilyen tételek feldolgozása, összesítése kézzel kell, hogy megtörténjen! 

4.5 A xx65M nyomtatvány felépítése 
A xx65M nyomtatvány a következő lapokat tartalmaz az alábbiak szerint sorrendben: 

1. xx65M – a lap elnevezése megegyezik a nyomtatvány elnevezésével. A következő adatokat 

tartalmazza: 

• azonosító adatokat 

• bevallási időszakra vonatkozó adatokat 

• partnerrel bonyolított értékesítésre és beszerzésre vonatkozó összesítő adatokat, amelyek 

a többi lapon megadott tételes adatokat jelenítik meg összesítve. Kivétel a lap 06-os sora, 

mert ez az adat nem jelenik meg tételesen a nyomtatvány más lapjain. 

2. 02 – ezen a lapon, a xx65M lapon megadott partnertől történő beszerzések jelennek meg 

tételesen, a vonatkozó szabályok szerint. Az itt megjelenítendő számlákhoz nem kapcsolódik 

korrekciós bizonylat. 

3. 02-K – ezen a lapon szintén beszerzéssel kapcsolatos bizonylatok jelennek meg tételesen, de ezek 

lehetnek számlák (csak olyan számlák, amelyhez tartozik korrekciós bizonylat), vagy hozzá 

kapcsolódó korrekciós, módosító jóváírások, illetve helyesbítések. 

Az M65 export funkció a 02 és 02K lapokon a könyvelt beszerzési számla adatai közül az Áfateljesítés dátuma 

helyett az Eredeti áfateljesítés dátuma mező értékét exportálja. 
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4.6 A 65M jelentés felépítése 

  

A riport minden érintett partnere a fentinek megfelelő struktúrában jeleníti meg az adatokat. 

A fejben láthatók az azonosító adatok. A Partner azonosítása az Adószám első nyolc számjegyével történik, 

illetve Csoportadószámra ahol ez a releváns, hiszen erre az adatra lesz szükség a xx65M nyomtatványon is. 

A soroknál az első oszlop jelöli a xx65M nyomtatvány azon lapját, ahova az adott sor adatait rögzíteni kell. A 

többi oszlop pedig azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket be kell írni a xx65M nyomtatvány lapjaira, azon 

belül pedig a sorokba. 

Csoportazonosító használata: NEM esetén a lista Adószámonként tartalmazza a bevallandó tételeket 
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4.7 A korrekciós bizonylatok kigyűjtése 

Korábban már szó volt róla, hogy a korrekciós bizonylatokat, továbbá a korrigált bizonylatokat a xx65M 

nyomtatvány 02-K lapján kell részletezni ha beszerzésről beszélünk. A korrekciós bizonylatok esetében fel kell 

tüntetni az előzmény számla sorszámát is a nyomtatványon. 

A 65M Jelentés a könyvelt korrekciós bizonylat Kiegyenlítés gyorslapon található Előzmény számla száma 

mezőből nyeri ezt az adatot.  

Általános szabály, hogy amennyiben egy számlához több korrekciós bizonylat kerül lekönyvelésre, akkor az 

Előzmény számlaszáma mezőben, a sorban legelső, tehát az eredeti számla számát kell szerepeltetni.  
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8. ábra. Jóváírás –Előzmény számla száma mező 

4.8 xx65M Tételes ÁFA állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő 

program részére  

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfakimutatások vagy Tételes áfa 65M 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

3. Kattintson az Előnézet funkcióra a menüszalagon 

 

4. Az előnézeten meg kell adni a megtekintendő Áfatételek állapotát (Nyitott), az 

Áfatételek időszakra vonatkozó szűrését (Időszak alatt). 

5. Az Dátumszűrő mezőben tudjuk kiválasztani az ellenőrizendő áfaidőszakot. 
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6. Az Áfa bevallás azonosító szűrőben tudjuk kiválasztani a mely Áfa bevallás szűrő szerint 

jelenítse meg az Áfatételeket.  

7. Kattintson rá a 65M Export funkcióra 

 

10. ábra. ÁNYK-hoz imp típusú állomány készítése 

A 65M Export funkció segítségével olyan állományt tudunk előállítani, amelyet az ÁNYK nyomtatványkitöltő 

programba be lehet emelni. 

A Feltételek fülön meg kell adni: 

• Időszak kezdete: Az adómegállapítási időszak kezdő időpontja 

• Időszak vége: Az adómegállapítási időszak záró dátuma 

• Áfa-bevallás azonosító: Milyen Áfa-bevallás azonosítóval rendelkező Áfatételeket 

exportáljon a rendszer 

• Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása: A mező beállításával, az adószámmal 
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nem rendelkező partnerek tételeit a rendszer nem gyűjti ki. 

• Bevallás száma: A bevalláshoz tartozó évet kell megadni. 

Az OK gomb leütésével elkészülnek egy tömörített állomány, és a megadott könyvtárba mentésre kerül. 

Az ÁNYK import előtt az állományt egy célmappába ki kell tömöríteni. 

 

4.9 ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, tételes Áfa 

állományok beolvasása  

Az elkészült állományokat az ÁNYK rendszerben egy már megnyitott xx65A lap csatolmányaként tudjuk 

beolvasni. 

A beolvasáshoz az Állomány beemelése funkciót kell használnunk.  

 

11. ábra. ÁNYK  Állomány beemelése funkció 

A felugró új ablakban Csoportos hozzáadás majd, Lista betöltése menüpontot választva a Business Central 

programból korábban exportált .txt kiterjesztésű fájlt kiválasztva egy gombnyomással több xx65M lapot be 

tudunk olvasni. 



Felhasználói kézikönyv  

ÁNYK Nyomtatványkitöltő (BC) 

34 / 47   

HRP Europe Kft. 

Az Import fájl hozzáadás menüpont segítségével, egyesével adhatjuk hozzá az xx65M lapokat (*.imp fájlok). 

 

12. ábra. ÁNYK  Csoportos hozzáadás funkció 

Az Indítás gomb megnyomásával hajthatjuk végre a feldolgozást. 

5 ÁFA bevallás XX65A 7-8-as melléklet 

Az üzleti igényként merült fel a következő adatszolgáltatás: a jelenlegi (2015 januári áfa tv. változás) törvényi 

szabályozás következtében az áfa bevallás (xx65A) kiegészült a 07 és 08 lapokkal, melyen a fordított adózás 

alá eső ügyletek eladóinak/vevőinek kell nyilatkoznia az Áfa tv. 6/A és 6/B mellékletében felsorolt termékek 

értékesítésével/beszerzésével kapcsolatos, jogszabály által meghatározott adatokkal.  

Elkészült két riport a fordított áfás termékek kimutatása céljából, amely listázza az xx65A bevallás 07 és 08 

lapján részletezendő fordított adózás alá tartozó termékekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz szükséges 

adatokat. 

Továbbá elkészült két funkció, amely, ezen adatokat exportálja olyan strukturált állományba, mely betölthető 

és feldolgoztatható az ÁNYK rendszerrel. 

A 4.3 pontban részletezett Eredeti áfateljesítés dátuma mező logikája itt is használatba kerül. Azaz a 08-as 

lapon a könyvelt beszerzési számla adatai közül az Áfateljesítés dátuma helyett az Eredeti áfateljesítés dátuma 

mező értékét exportálja a nyomtatványhoz. 



Felhasználói kézikönyv  

ÁNYK Nyomtatványkitöltő (BC) 

35 / 47   

HRP Europe Kft. 

5.1 Fordított áfás termékek eladásainak részletezése riport (xx65 

ÁFA bevallás 07-as laphoz) 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Fordított áfás termékeladások 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

 

 

1. ábra. Értékesített fordított áfás termékek kimutatása 

A Dátumszűrőbe az áfa bevallási időszakot kell megadni. Ha nincs kitöltve a többi mező (áfa-ügyletkönyvelési 

csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Vevőszám, Bővített) akkor az áfakönyvelési 

mátrix, VTSZ számok szerinti beállításoknak megfelelően a jelentés listázza a dátumszűrő szerinti áfa időszakra 

könyvelt fordított áfás termékeket. A lista a 07-es mellékletnek megfelelő oszlop sorrendben és tartalommal 

szolgáltatja az adatokat a bevalláshoz. 

 

A Jelentendő áfaalap-összeg (SPN) értékeket ezerre kerekítve mutatja a fenti lista. 
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Ha a Bővített mezőbe pipa van, akkor a riport Vevőszám, Bizonylatszám, Cikkszám és Számlázott mennyiség 

adatokkal kiegészített listát készít. 

 

A Jelentendő áfaalap-összeg (SPN) értéke nincs ezerre kerekítve, hanem a bizonylat szerinti értéket mutatja a 

fenti lista. Tehát előfordulhat, hogy a bővített lista végén, az összesen értéke eltér a nem bővített listától. 

A jelentések tartalma szűkíthető az áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, 

Bizonylatszám, Vevőszám szűrő feltételek megadásával. 

5.2 Fordított áfás termékek beszerzések részletezése riport (xx65 ÁFA bevallás 08-as laphoz) 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Fordított áfás termékbeszerzések 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

A Dátumszűrőbe az áfa bevallási időszakot kell megadni. Ha nincs kitöltve a többi mező (áfa-ügyletkönyvelési 

csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Szállítószám, Bővített) akkor az 

áfakönyvelési mátrix, VTSZ számok szerinti beállításoknak megfelelően a riport listázza a dátumszűrő szerinti 

áfa időszakra könyvelt fordított áfás termékeket. A lista a 08-as mellékletnek megfelelő oszlop sorrendben és 

tartalommal szolgáltatja az adatokat a bevalláshoz. 

A Jelentendő áfaalap-összeg (SPN) értékeket ezerre kerekítve mutatja a fenti lista. 
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Ha a Bővített mezőben pipa van, akkor a riport Vevőszám, Bizonylatszám, Cikkszám és Számlázott mennyiség 

adatokkal kiegészített listát készít. 

 

 

A Jelentendő áfaalap-összeg (SPN) értéke nincs ezerre kerekítve, hanem a bizonylat szerinti értéket mutatja a 

fenti lista. Tehát előfordulhat, hogy a bővített lista végén, az összesen értéke eltér a nem bővített listáétól. 

A riportok tartalma szűkíthető az áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, 

Bizonylatszám, Vevőszám szűrő feltételek megadásával. 

5.3 ÁNYK-hoz XML file készítése  

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfakimutatás 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

Az xx65A bevallást magában foglaló áfakimutatásnak, a Fordított adózást érintő sorait a megfelelő Áfa-

ügyletkönyvelési és Áfa-termékkönyvelési csoportokkal be kell állítani (xx65A 01-05 lap). A sorokban az ABEV 

mező-azonosító oszlop kitöltésével adjuk meg, hogy az adat a bevallás melyik oldalának, melyik sorában, 

melyik oszlopában található cellába (azaz, hogy milyen XML azonosítójú mezőbe) kerüljön. Az összesítő 

sorokat a sablon tartalmazza.  

 

Az Áfakimutatás számszaki ellenőrzéséhez kattintson a Megtekintés gombra a menüszalagon, majd állítsuk be 

az összegeket befolyásoló adatokat a fejlécen. 

A Dátumszűrő mezőben adjuk meg az áfa időszakot. 
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Megjegyzés: A 65A Export funkció az Összegek megjelenítése kimutatási pénznemben bejelölése esetén is a 

saját pénznembeli adatokat fogja az XML állományba helyezni. 

Megjegyzés: Az egyes mezők szükséges kerekítési (pl.:eFt-ra), illetve nagyságrendi megjelenítés beállításait a 

nyomtatvány mezőinek definíciós táblája tartalmazza. Kerekítés esetén tehát az XML-ben (és így az ÁYNK 

programban is) nem a képernyőn látható, hanem a bevallás-mezőnek megfelelően kerekített és „leosztott” 

összegek kerülnek (Pl.:e Ft-ra kerekítés esetén 23.456.789 Ft összeg 23457-ként kerül át az XML állományba, 

és így az ÁNYK-ba). 

Az XML állomány létrehozásához kattintsunk az „65A + 07/08 Export” funkcióra. 

Megjegyzés: A funkció által létrehozott XML állomány tartalmazza a korábban beállított xx65A bevallás fő, 01-

05 lapjait, és a 07-08-as részletező lapjait. Amennyiben a 65A Export funkciót használjuk, az XML állomány 

csak a xx65A bevallás fő, 01-05 lapjait fogja magába foglalni. 

Az elkészült XML állományt mentsük el az általunk kívánt mappába.   
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5.4 XML állomány importálása az ÁNYK rendszerbe 

Az ÁNYK megnyitása után a Szerviz menüből érhető el az Egyedi importálás funkció. Az Import 

állomány kiválasztása ablakban kitallózhatjuk az importálandó (pl. NAV_ABEV_1965A_20160705.xml) 

fájlt, a megfelelő Fájltípus használatával. A Megnyitás gomb segítségével az állomány beolvasásra 

kerül. 
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Megjegyzés: A betöltéssel létrejön a főoldal, 01-05 lapok és 07-08-as mellékletek. 

Megjegyzés: A beolvasott értékeket minden esetben ellenőrizni kell mind a Business Central ÁFA-analitika 
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adataihoz hasonlítva, mind az ÁNYK ellenőrző funkciójával. 

6 VIES bevallás 

Európai Unió területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Unió 

területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételek bevallását a rendszer VIES bevalláson 

keresztül támogatja.  

6.1 VIES beállítások 

6.1.1 Országok/régiók beállítása 

Először is fontos, hogy minden Európai Uniós országhoz az Országok/régiók menüpont alatt beállítsunk EU 

ország-/régiókódot. 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Országok/régiók 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

6.1.2 Áfakönyvelési mátrix beállítás 

Majd az Áfakönyvelési mátrix beállításában azokhoz az ÁFA-ügyletkönyvelési csoport és ÁFA-

termékkönyvelési csoport kombinációkhoz be kell jelölni a VIES beszerzések és VIES eladások mezőt, 

amelyeknél szeretnék, hogy a későbbiekben bekerüljenek a VIES jelentésbe. Illetve be kell jelölni az EU 

Szolgáltatás mezőt azokhoz az ÁFA-ügyletkönyvelési csoport és ÁFA-termékkönyvelési csoport 

kombinációkhoz, amely esetén EU tagországgal szemben történik szolgáltatás értékesítés vagy beszerzés.  
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6.1.3 VIES Bevallásszámok – Számozási kör 

Létre kell hozni a VIES Bevallásoknak egy számozási kört és hozzá tartozó sorszámokat, amelyet a Business 

Central kioszthat VIES bevallás létrehozása során.  

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Számozási körök 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

3. Hozzon létre egy új Számozási kört az Új funkcióval 

4. Adjon hozzá Számozási kör sorokat, ehhez kattintson a menüszalagon a Navigálásra majd 

a Sorokra  

5. A létrehozott Számozási kört az ÁNYK Beállítás lapon válassza ki a VIES bevallásazonosító 

mezőben  

6.1.4 ÁNYK Beállítások 
Az utolsó beállítás, amit el kell végeznünk az ÁNYK Beállítások lapon található, ahol a következő dolgokat 

tudjuk megadni.  
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VIES bevallásszámok: VIES bevallások számozása határozható itt meg, célszerű külön számozási kört 

létrehozni ehhez.  

Adószakértő neve: Megadható az adózó képviseletében eljáró meghatalmazott, ill. törvényes képviselő neve. 

Adószakértő regisztrációs száma: Megadható az adózó képviseletében eljáró meghatalmazott, ill. törvényes 

képviselő regisztrációs száma. 

Adószakértő tanúsítványszáma: Megadható az adózó képviseletében eljáró meghatalmazott, ill. törvényes 

képviselő tanúsítványszáma. 

VIES-bev. Export jelentés száma: Válasszuk a VIES exporthoz szükséges jelentést: 42018080 – VIES bevallás - 

exportálás 

VIES-bev. Export jelentés neve: A cella megjeleníti a kiválasztott jelentés nevét. 

VIES-sorok száma: Megadható az A60-as bevallás sorainak száma. Alap esetben 24 sor szerepel egy oldalon. 

Amennyiben több sort kell megjeleníteni a jelentésben abban az esetben növelni kell a számot és a további 

tételek új oldalra kerülnek.  

VIES nyomtatvány száma: A cellába az aktuális A60-as nyomtatványszámot írjuk be. 

6.2 VIES bevallás létrehozása 
Ha új VIES bevallást szeretnénk létrehozni, a következő útvonalon érhetjük el a VIES bevallások menüpontot: 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: VIES Bevallás 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 
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Az Új gomb megnyomásával új VIES bevallást hozhatunk létre, ahol a következőket állíthatjuk be: 

 

Szám: Ebben a mezőben adhatunk a bevallásunknak számot. 

Bevallási időszak: Kiválaszthatjuk, hogy havi vagy negyedévi bevallást szeretnénk készíteni. 

Bevallás típusa: Készíthetünk Normál, Javító vagy Javító-kiegészítő bevallást. 

Név: A vállalatunk neve, aki a tevékenységeket végezte. 

Adószám: A vállalat adószámát írhatjuk be.  

Adóiroda száma: Az adóiroda számát adhatjuk meg. 

Ügylet típusa: Megadhatjuk milyen típusú tevékenységeket végeztünk, eladtunk, beszereztünk vagy mindkettő. 

EU-áruk/-szolgáltatások: Megadhatjuk, hogy áruval kereskedtünk, szolgáltatást nyújtottunk/vettünk igénybe 

vagy mindkettő.  
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Bizonylatdátum: A bizonylat dátumát állíthatjuk be.  

Időszak száma: Azt tudjuk megadni, hogy hányadik hónapra vagy negyedévre történjen meg a VIES bevallás. 

Év: Beállíthatjuk melyik évre szeretnénk a bevallást készíteni. 

 

Ha a beállításokat jól elvégeztük, akkor a rendszerből kinyerhetjük azokat a beszerzéseket, eladásokat, amiket 

be kell vallanunk egy adott időszakra. Ezt a Sorok javaslata opcióval tehetjük meg. Ha rákattintunk a következő 

ablak ugrik fel.  

 

 

Itt, ha esetleg lennének már meglévő sorok, azokat a Meglévő sorok törlése mező bejelölésével egyszerűen 

törölhetjük. Majd, ha az Ok gombra nyomunk, akkor a sorok feltöltődnek. Megnézhetjük pontosan milyen és 

hány darab tranzakciót bonyolított le a cégünk, valamint azok összegét. 
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A kigyűjtött sorok ellenőrzése után, ha mindent helyesnek találtunk, az Engedélyezés gombbal véglegesítsük 

a naplót, amelyet a Feldolgozás menüszalagon találhat meg. Majd az Exportálás funkcióval menthetjük XML 

formátumba, miután megadtuk a megfelelő mappa helyét. Az így létrehozott fájlt már betölthetjük az A60 

nyomtatványkitöltő programba (ÁNYK). 
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Javító bevallás készítése:  

Javító bevallás elkészítése esetén a VIES bevallás létrehozását követően a Bevallás típusát állítsa Javító vagy 

Javító-kiegészítőre attól függően, hogy milyen korrekciót akar elvégezni egy normál VIES bevalláson. Válassza 

ki a Javított bevallás számánál azt a VIES bevallást, amelyen korrekciót akar végrehajtani. Adja meg az Áfa 

bevallás azonosítót majd a menüszalagon a Feldolgozás alatt válassza ki a Sorok beolvasása javításhoz 

funkciót. 

 

A kiválasztott sorokat beimportálja a Business Central amelynek Egyeztetés lesz a sortípusa és létrehoz egy 

Javítás típusú sort, amelyen megadható a korrekciós érték, amellyel javítva lesz a beimportált sor.  
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