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ÁFA változás 2020.01.01.
1. Bevezetés
2020. január 1-jétől a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfa kulcsa a korábbi 18%-ról 5%-ra
csökken.

ÁFA törvény 82.§(2)
Ahogy egy évvel ezelőtt, úgy most sem az ÁFA kulcsok értéke változik meg, hiszen mind a 5,
18 és 27 %-os ÁFA kulcsok megmaradnak. Jelen esetben az érintett cikkek ÁFA besorolását kell
módosítani 18 %-ról 5 %-ra.

Bevezetés
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2. ÁFA besorolás módosítása
A HostWare FRO szállodai front office rendszerben használt szolgáltatáskód ÁFA
besorolását a hozzá kapcsolódó könyvelési kód határozza meg. Jól felépített törzsadatok
esetén a szálláshely szolgáltatáskódokhoz ugyanaz a könyvelési kód kapcsolódik. Így
elegendő ezen könyvelési kód ÁFA besorolását módosítani.
A Könyvelési kód ÁFA besorolását a 2019.12.31-ei éjszakai zárás után, és a
2018.01.01-ei terhelések, valamint számlázás előtt kell megváltoztatni.
Az ÁFA besorolás megmódosítását követően ÚJRA KELL INDÍTANI a programot.

Szolgáltatáskódok ellenőrzése
Az ÁFA besorolás módosítás megkezdése előtt célszerű megvizsgálni, hogy a szálláshely
szolgáltatáskódokhoz mely könyvelési kódok kapcsolódnak. Ezt folyamat az Alapadatok>Közös szótárak->Szolgáltatás csoportok, könyvelési kódok és szolgáltatások menüpontból
megnyitott ablak Szolgáltatások füléről indított nyomtatással veszi kezdetét.

ÁFA besorolás módosítása
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Amennyiben a kapott lista egy-két oldalas, a szolgáltatás Jelleg alapján egyszerűen
beazonosíthatók a Szállás jellegű szolgáltatások könyvelési kódja(i).

Jelen esetben nagyon egyszerűen végrehajtható az ÁFA besorolás módosítása, mert csak a 110
kóddal ellátott Szállás könyvelési kódot kell megmódosítani.
Többoldalas Szolgáltatáskód lista esetén Excel-be javasoljuk kiexportálni az adatokat, majd a
Jelleg oszlopra történő rendezést követően könnyedén beazonosíthatók a Szállás jellegű
szolgáltatáskódok Könyvelési kódjai.

ÁFA besorolás módosítása
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2.1. Könyvelési kód(ok) módosítása
Miután kiderült, hogy mely könyvelési kód(ok) ÁFA besorolását kell megmódosítani, váltsunk
át a Könyvelési kódok fülre.

Kattintsunk a módosítandó könyvelési kódra, majd a Módosítás
követően módosítsuk 5 %-ra az ÁFA nem(besorolás) mező beállítását.

A módosítást a Rögzít

ikonra kattintást

ikonra kattintva kell véglegesíteni.

Célszerű a szolgáltatáskódhoz nem kapcsolódó összes kereskedelmi szálláshelyre vonatkozó
könyvelési kódon elvégezni a fenti ÁFA nem módosítást.

ÁFA besorolás módosítása
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2.2. Új szolgáltatáskódok létrehozása
2.2.1. Szállás előleg ellenőrzése
Ellenőrizzük le, hogy a szállás előleg kiállítására használt szolgáltatáskód ÁFA besorolása is
átváltott 5 %-ra. Ez csak akkor következik be, ha a szállás előleg és szállás szolgáltatáskódok
könyvelési kódja megegyezik.

Ha a két szolgáltatáskód könyvelési kód beállítása eltér, akkor valószínűleg ÁFA kulcsonként
létrehozott előleg könyvelési kódokat és szolgáltatáskódokat használnak előlegszámlázás
céljából.

Ezért ebben az esetben létre kell hozni az 5 %-os előlegre vonatkozó könyvelési kódot és
szolgáltatás kódot.

ÁFA besorolás módosítása
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2.2.2. 5 %-os ÁFA kulcsú előleg létrehozása
Ha a szállás előleg kiszámlázásakor alkalmazott Szállás előleg szolgáltatáskód könyvelési kódja
eltér a Szállás szolgáltatáskód könyvelési kódjától, akkor ÁFA kulcsok szerint létrehozott előleg
szolgáltatáskódok vannak használatban. Amelyek között nagy valószínűséggel nem található
meg az 5 %-os ÁFA kulcsú előleg.
Amennyiben a könyvelési kódok szintén ÁFA kulcsok szerint vannak kialakítva, először létre
kell hozni az 5 %-os előleg könyvelési kódot.

Kattintsunk az Új felvitel

A Rögzít

ikonra és adjuk meg a szükséges adatokat.

ikonra kattintva mentsük el a felvitt adatokat.

Miután gondoskodtunk az 5%-os ÁFA kulcsú előleg könyvelési kódról, hozzáláthatunk a az 5%os előleg szolgáltatáskód létrehozásához.

Kattintsunk az Új felvitel

A Rögzít

ÁFA besorolás módosítása

ikonra és adjuk meg a szükséges adatokat.

ikonra kattintva mentsük el a felvitt adatokat.
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2.2.3. Átmeneti 18 %-os ÁFA kulcsú szállás szolgáltatás
Mivel az alábbi NAV állásfoglalás szerint az előlegfelhasználással kiegyenlített szolgáltatások
ÁFA tartalma meg kell, hogy egyezen az előleg ÁFA tartalmával, a 2020.01.01. előtt
kiszámlázott előlegek felhasználása céljából létre kell hozni egy 18 %-os ÁFA kulcsú Szállás
szolgáltatáskódot.
"A fizetendő adó megállapítására az Áfa tv. 84. § (1) bekezdésének főszabálya szerint a
teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy egy kereskedelmi
szálláshely-szolgáltatásnál akkor alkalmazandó az 5 %-os adómérték, ha a szolgáltatásnak az
Áfa tv. szerint meghatározott teljesítési időpontja 2020. január 1-jére vagy azt követő
időpontra esik.
Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás esetén a szolgáltatás teljesítés időpontját az Áfa tv. 55.
§ (1) bekezdése alapján kell meghatározni, ami azt jelenti, hogy a teljesítés időpontja a vendég
távozásának napja lesz, tekintettel arra, hogy a szállásadó és a vendég közötti ügylet
tényállásszerűen a lefoglalt időszak utolsó napján (a kijelentkezéskor) valósul meg.
Következésképpen azon időszakok tekintetében, amikor a vendég 2019.12.31-én, vagy azt
megelőző időpontban érkezik, de a távozás 2020.01.01-én vagy azt követő időpontban
történik, akkor a szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontja 2020-ra esik, vagyis a teljes ügyletre
az 5 százalékos adómérték alkalmazandó.
Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy amennyiben a teljesítést megelőzően előleg, foglalási díj,
vagy bármilyen más jogcímen ellenértékbe beszámítható összeget (a továbbiakban előleget)
fizet a vendég, az ellenérték ezen részére az előleg fizetésekor érvényes adómérték (2019-ben
fizetett előlegekre a 18 %-os adómérték) vonatkozik. [Áfa tv. 59. §, 84. § (2) bekezdés b)
pont]..."
A 18 %-os ÁFA kulcsú Szállás szolgáltatáskódhoz szükségünk lesz egy 18 %-os ÁFA kulcsú
Szállás könyvelési kódra is, mert az eddig Szállás könyvelési kód már 5 %-os ÁFA kulcsú.

A Könyvelési kódok fülön kattintsunk az Új felvitel
adatokat.

ÁFA besorolás módosítása

ikonra és adjuk meg a szükséges
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A Rögzít

ikonra kattintva mentsük el a felvitt adatokat.

A Szolgáltatások fülön kattintsunk az Új felvitel
adatokat.

A Rögzít

ÁFA besorolás módosítása

ikonra és adjuk meg a szükséges

ikonra kattintva mentsük el a felvitt adatokat.
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3. Számlakészítés
3.1. Standard számlázás
A HostWare FRO front office rendszer számlakészítés funkciója mindig a kiállított számla
teljesítési dátuma szerinti érvényes ÁFA kulcs alapján kalkulálja ki a számlán megjelenő tételek
ÁFA tartalmát függetlenül a terhelés időpontjától.
Ezért az alábbi példában 2019.12.31-n felterhelt 18 %-os ÁFA tartalmú terhelések,
2020.01.01-én 5 %-os ÁFA kulccsal kerülnek kiszámlázásra.
TERHELÉSEK

Számlakészítés
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SZÁMLA

3.2. 2020.01.01. előtti előlegek felhasználása
Mivel az alábbi NAV állásfoglalás szerint az előlegfelhasználással kiegyenlített szolgáltatások
ÁFA tartalma meg kell, hogy egyezen az előleg ÁFA tartalmával, a 2020.01.01. előtt
kiszámlázott előlegek felhasználása miatt le kell sztornózni az előleg összegével megegyező
szállás terheléseket, majd az erre a célra létrehozott 18 %-os ÁFA kulcsú Szállás
szolgáltatáskóddal ismét fel kell terhelni a sztornózott tételeket.
A teljes részvételi díj 2019-es előleggel történő kiegyenlítése esetén célszerű a
szobafoglaláshoz egy olyan árkódot beállítani, amely szállás összetevőjének ÁFA besorolása
18 % marad 2020. január elsejét követően is.
"A fizetendő adó megállapítására az Áfa tv. 84. § (1) bekezdésének főszabálya szerint a
teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy egy kereskedelmi
szálláshely-szolgáltatásnál akkor alkalmazandó az 5 %-os adómérték, ha a szolgáltatásnak az
Áfa tv. szerint meghatározott teljesítési időpontja 2020. január 1-jére vagy azt követő
időpontra esik.
Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás esetén a szolgáltatás teljesítés időpontját az Áfa tv. 55.
§ (1) bekezdése alapján kell meghatározni, ami azt jelenti, hogy a teljesítés időpontja a vendég
távozásának napja lesz, tekintettel arra, hogy a szállásadó és a vendég közötti ügylet
tényállásszerűen a lefoglalt időszak utolsó napján (a kijelentkezéskor) valósul meg.

Számlakészítés
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Következésképpen azon időszakok tekintetében, amikor a vendég 2019.12.31-én, vagy azt
megelőző időpontban érkezik, de a távozás 2020.01.01-én vagy azt követő időpontban
történik, akkor a szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontja 2020-ra esik, vagyis a teljes ügyletre
az 5 százalékos adómérték alkalmazandó.
Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy amennyiben a teljesítést megelőzően előleg, foglalási díj,
vagy bármilyen más jogcímen ellenértékbe beszámítható összeget (a továbbiakban előleget)
fizet a vendég, az ellenérték ezen részére az előleg fizetésekor érvényes adómérték (2019-ben
fizetett előlegekre a 18 %-os adómérték) vonatkozik. [Áfa tv. 59. §, 84. § (2) bekezdés b)
pont]..."

3.2.1. Szállás terhelések sztornózása és újra terhelése
Először bontsuk meg a terhelési tételt, hogy sztornózható legyen az előleg összegének
megfelelő terhelés.

Adjuk meg az előleg összegét.

Számlakészítés
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Majd sztornózzuk le a bontott terhelést.

Terhelés sztornó alkalmával meg kell adni az okot.

Számlakészítés
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Terheljük fel a lesztornózott tételt, de már 18 %-os ÁFA kulcsú Szállás szolgáltatáskóddal.

Számlakészítés
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3.2.2. Végszámla kiállítása

Válasszuk ki a felhasználandó előleget.

Számlakészítés
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A kiszámlázandó tételek.

A fizetési mód megadása.

Számlakészítés
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Végül a végszámla.

Számlakészítés
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4. A 2020.01.01. előtti számlák sztornója és
újra kiállítása
A HostWare FRO front office rendszerben sztornózott a számlákhoz a kapcsolódó terhelési
tételek újra kiszámlázhatóvá vállnak. De miután 2020.01.01-től megváltozott a Szállás
szolgáltatáskód ÁFA besorolása, a korábban 18 %-os ÁFA kulccsal kiszámlázott Szállás terhelési
tételek, számlasztornót követen már 5 %-os ÁFA kulccsal számlázza ki.
Ahhoz, hogy ezeket a terhelési tételeket ismét 18 %-os ÁFA kulccsal lehessen kiszámlázni le
kell cserélni a szolgáltatáskódjukat 18 %-osra.

4.1. Szolgáltatáskód csere beállítás
Hogy 2020.01.01. előtti számla sztornózását követően mely szolgáltatáskódot mire kell
lecserélni, a szolgáltatáskódok nyilvántartásában (Alapadatok->Közös szótárak->Szolgáltatás
csoportok, Könyvelési kódok és Szolgáltatáskódok) lehet beállítani.

A sárga/kék ikonra kattintva megjelenik a beállító ablak.

A 2020.01.01. előtti számlák sztornója és újra kiállítása
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A Régi szolgáltatáskódban azt a kódot kell megadni, amit le szeretnénk cserélni (Szállás
szolgáltatáskód, ami már 5%-os), az Új szolgáltatáskódban pedig azt amire szeretnénk cserélni
(Az átmeneti 18%-os ÁFA kulcsú szállás).

4.2. Szolgáltatáskód csere végrehajtása
A 2020.01.01. előtti számlák sztornózását követően a felhasználónak a Szolgáltatáskód csere
gombra kattintva kell meghívni a Szolgáltatáskód csere funkciót.

A 2020.01.01. előtti számlák sztornója és újra kiállítása
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A Szolgáltatáskód csere ablak megjeleníti a szolgáltatáskód csere alanyait. Így leellenőrizhető,
hogy mi mire cserélődik.

A csere a Rögzít
ikonra kattintva kerül véghajtásra. A cserét követően automatikusan
meghívásra kerül a Számlakészítés.

A 2020.01.01. előtti számlák sztornója és újra kiállítása
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5. Helyesbítő számla készítés
A számla helyesbítés változatlan módon használható.

Helyesbítő számla készítés
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