Tisztelt Comp-Sys Ker. készlet nyt., számlázás program/DOS (CompSysDosKerSzla)
Felhasználó!
A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-től hatályos 11/A. §-a szerint a
számlázó programba kötelezően beépítendő „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” (a továbbiakban
adatszolgáltatás) funkcióval kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:
Az adatszolgáltatás a számlán szereplő kibocsátó (szállító) illetve befogadó (vevő) címadatait a NAV
nyomtatványoknál (a továbbiakban ÁNYK) már tapasztalt bontásban követeli meg:
 Irányítószám
 Település
 Kerület
 Közterület neve
 Közterület jellege
 Házszám
 Épület
 Lépcsőház
 Szint
 Ajtó
A programmodulban az irányítószám és település adatokon kívül a többi adatot összevontan, az utca mezőben
tartjuk nyilván, amit a Rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez utólag szét kell bontani.
Ehhez készítettünk egy programot, amely megpróbálja az utca mező tartalmát értelmezni, és a megfelelő
összetevőkre, elsősorban közterület nevére, jellegére, házszámra, emeletre, ajtóra szétbontani (pl. Kossuth Lajos u.
32/a 1/4, Arany J. tér 2. fszt. 2., Erzsébet körút 123.), illetve kiszűrni azokat az adatokat, ahol ez a szétbontás nem
megoldható. A nem bontható partner adatokat sajnos egyesével ellenőrizni és pontosítani kell, adott esetben fel kell
venni a kapcsolatot a partnerrel is.
A szétbontás sarkalatos pontja a közterület jellege, amelyet a Rendelet által előírt adatszolgáltatás kötelezően elvár,
bár egyértelműen nem mondja ki, hogy csak az ÁNYK-ban is használt megjelölések (utca, út, körút, tér, sugárút stb.,
valamint árnyék, barlang, kilátó, kunyhó, hajóállomás, szivattyútelep stb.), úgy döntöttünk, hogy a program ezeket
próbálja értelmezni.
A javításra szoruló címeket az 5. Törzskarbantartás/2. Ügyfél adatok/9. Vevő címek javítása NAV XML-hez
menüpontban lehet ellenőrizni és javítani. A menüpont használatához telepíteni kell a legújabb frissítést innét vagy
pedig a szokott módon, a www.compsys.hu Letöltés, Programok pontjából az NK1601.exe fájlra kattintva.
A programfrissítés jelenleg mindenki számára elérhető és letölthető, de az adatszolgáltatás funkció csak azok
számára lesz ingyenes, akik programkövetési szerződés alapján jogosultak a program folyamatos frissítésére,
támogatására. A nem szerződéses ügyfelek számára hamarosan küldjük ajánlatunkat.
A leggyakrabban előforduló hiba a közterület jellegének a hiánya, tehát pl. csak annyi szerepel, hogy Kossuth 32.
Ebben az esetben ezt kell pótolni, természetesen lehet rövidíteni: Kossuth u. 32. A lehetséges rövidítéseket a
levelünk 1. melléklete tartalmazza.
Az adatszolgáltatás az emelet/ajtó adatokat is megbontva kéri. Ezt jelenleg nem vizsgáljuk hibaként, de a pontos
kitöltés itt is célszerű, a 2. melléklet szerint. A szétbontott címadatok egyébként a Partnertörzs karbantartó
menüpontban az összes partnernél látszanak, tehát értelem szerűen ott is lehet javítani.
A menüpont azokat a vevőket jeleníti meg, akiknek készült számla az Önök által a SZAMLAZO nyomtatványon
bejelentett programban, elsősorban velük kell foglalkozni.
Az adott tétel a módosítás után (ha az kijavult) automatikusan eltűnik a listából. Értelem szerűen a javítást addig kell
folytatni, amíg a lista elfogy.
Van pár érdekes eset, pl. a Sopron, Várkerület 12. vagy a Pannonhalma, Vár 1. címek, ahol is a Várkerület és a Vár a
közterület neve és jellege is egyben. Ezekben az esetekben a Várkerület u. illetve a Vár u. megjelölést tudjuk
javasolni.

A cím ellenőrzés bekerült az 5.2.1. Ügyféltörzs menüpontba is, illetve a program a 3.1. Számlakészítés menüpontban
is ellenőrzi a cím helyes kitöltését.
A Rendelet jelenleg nem ad semmilyen támpontot a külföldi címek kitöltésére, továbbra is várjuk a NAV válaszát. A
program azokat a címeket értelmezi külföldiként, amelyeknél az irányítószám nem 4 számból áll, pl. 123456 vagy D12345. Ezeket javasoljuk úgy kitölteni, hogy az Irányítószám mezőbe egy X-et teszünk, a Város mezőbe pedig
folytatólagosan beírjuk az irányítószámot és a várost, pl. A-12345 Wien. Ezekkel egyelőre a program nem foglalkozik,
nem jelzi hibásnak.
A címek pontosítása feltétlenül szükséges, mivel terveink szerint 2016.01.01.-től a program csak olyan vevőnek fog
tudni számlát készíteni, akinek a cím adatai legalábbis ebből a szempontból rendben vannak.
Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, javaslatuk van, kérjük, feltétlenül jelezzék.
A témával kapcsolatban hamarosan újabb információkkal jelentkezünk, addig is jó munkát kívánunk!
Comp-Sys Kft.
2015.12.15.

1. melléklet: közterület jelleg lehetséges rövidítések
útja, utja, út., út, ut, ut., utca, u., u, u-, u, árok, arok, átjáró, atjaro, dűlő, dulo, dülö, forduló, fordulo, ford., határsor,
hatarsor, határút, hatarut, erdősor, erdosor, körtér, korter, körút, korut, krt, krt., köz, lejáró, lejtő, lejtö, lejto, lépcső,
lépcsö, sugárút, sg., sg, sgt, sgt., sétány, stny, stny., st, st., sor, tér, tere, rakpart, rkp, rkp., alagút, alsórakpart,
állomás, barlang, bánya, bányatelep, bástya, bástyája, bejáró, bekötőút, csárda, csónakházak, , domb, dűlősor,
egyetemváros, egyéb, egyÚb, elágazás, emlékút, erdészház, erdészlak, erdő, fasor, felső, föld, főmérnökség, főtér,
f§tÚr, főút, gát, gátőrház, gátsor, gyár, gyártelep, gyárváros, gyümölcsös, hajóállomás, ház, hegy, hegyhát, hídfő,
iskola, isk, kapu, kastély, kert, kertsor, kilátó, kioszk, korzó, kör, körönd, körvasútsor, körzet, kültelek, lakóház,
lakónegyed, lkn, lakótelep, ltp., ltp, lt, liget, major, malom, munkásszálló, műút, oldal, orom, őrház, őrházak, park,
part, pavilon, pálya, pályaudvar, piac, pihenő, pince, pincesor, puszta, repülőtér, rész, rét, sarok, sánc, sávház, sora,
sportpálya, sporttelep, stadion, strandfürdő, szállás, szállások, szer, szél, sziget, szőlő, szőlőhegy, szőlők, tag, tanya,
tanyák, telep, temető, tető, tömb, turistaház, udvar, utak, utcája, üdülő, üdülö, üdülő-telep, üdülőtelep, üdülötelep,
üdülö-telep, vadaskert, vadászház, vasútállomás, vasútimegálló, vasútsor, vasutsor, vágóhíd, vár, várkerület, várköz,
város, villasor, vízmű, völgy, zsilip, zug

2. melléklet: épület szintek
emelet,em.,em,/,fszt.,fszt,földszint

