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1. MOSS rendszer áttekintés
A MOSS rendszer (Mini One Stop Shop – mini egyablakos rendszer) az Európai Unióban nem
letelepedett, illetve az Unióban letelepedett, de a fogyasztás szerinti tagállamban nem letelepedett
adóalanyok által a nem adóalanyoknak nyújtott távközlési-, rádió- és televízióműsor- , valamint
elektronikus szolgáltatások HÉA-jának (Hozzáadott Érték Adó – Magyarországon: ÁFA) kezelésére
létrehozandó új, egységes tagállami egyablakos rendszer.

1.1. Betűszavak és rövidítések
Rövidítés

Jelentés

EU

Európai Unió (Közösség)

HÉA

Hozzáadott Érték Adó

IBAN

Nemzetközi bankszámla azonosító (International Bank Account Number)

Mini1SS, MOSS

Mini Egyablakos Rendszer (Mini One Stop Shop)

MS

Tagállam (Member State)

MSA

Tagállami államigazgatás (MS Administration)

MSCON

Fogyasztás (vagyis a szolgáltatás igénybevételének helyszíne) szerinti
tagállam (MS of Consumption)

MSEST

Telephely szerinti tagállam (MS of Establishment)

MSID

Azonosítót kiadó tagállam (MS of Identification)

NETP

Nem letelepedett adóalany (Non-Established Taxable Person)

OBAN

Egyéb bankszámla azonosító (Other Bank Account Number)

PPV

Pay-per-view szolgáltatás

TP

Adózó (Taxable Person)

VAT

ÁFA/HÉA (Value Added Tax)

VATIN

Hozzáadottértékadó azonosító szám

VIES

VAT Information Exchange System

VoeS

Elektronikus szolgáltatások ÁFA-ja (VAT on e Services)

XML

Bővíthető jelölő nyelv (Extensible Mark-up Language)

KR

Központi Rendszer (Ügyfélkapu – www.magyarorszag.hu)

MOSSP

MOSS rendszer – Portál alkalmazás

MOSSÜ

MOSS rendszer – Üzemi (feldolgozó) alkalmazás

[3/31]

MOSS Portál felhasználói leírás V1.1

1.2. EU-s és nem EU-s működés
A kialakítandó MOSS (Mini One Stop Shop) rendszer alapvetően kétfajta, az EU-ban nem
adóalanyoknak minősülő személyeknek távközlési-, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus
szolgáltatásokat nyújtó adóalanyokkal foglalkozik. Ezek:
•
•

A Közösségben nem letelepedett adóalanyok.
A Közösségben letelepedett, de a fogyasztás szerinti tagállamban nem letelepedett
adóalanyok.

Ennek megfelelően a MOSS rendszer is kettős arculattal, ún. sémával rendelkezik.
Uniós séma
Így nevezzük a MOSS rendszer azon működését, mely a közösségben letelepedett távközlési, rádióés televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatókra vonatkozik. Ennek lényege a következő:
A szolgáltató tehát rendelkezik EU-s telephellyel, és egy vagy többféle szolgáltatást nyújt (pl. ekönyv, PPV stb.)
•

2015.01.01 után: a fogyasztás szerinti tagállam (MSCON) rendelkezései szerint kell az ÁFA-t
megfizetni. A szolgáltató tehát székhelye (vagy ennek hiányában valamelyik állandó
telephelye) szerinti tagállamban regisztrálja magát a MOSS rendszerben (MSID).
Tagállamonként és a teljesített szolgáltatás szerinti (ÁFA kulcsok) bontásban beadja ÁFAbevallását MSID szerinti tagállamnak. A bevallás csak azon tagállamokban nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozó ÁFA adatokat tartalmaz, ahol NINCS a szolgáltatónak telephelye.
(Az ilyen országokban nyújtott szolgáltatásokért az érintett telephely az adott tagállamnak –
MSEST - közvetlenül vallja be az ÁFA-t.) MSID szerinti tagállam teríti az adózási információt
(és a befizetések vonatkozó részét) a szolgáltatással érintett fogyasztás szerinti
tagállamoknak.

Nem Uniós séma
Így nevezzük a MOSS rendszer azon működését, mely a közösségben nem letelepedett (ott sem
székhellyel sem telephellyel nem rendelkező) távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint
elektronikus szolgáltatókra vonatkozik. Ekkor a szolgáltatónak két lehetősége van:
•
•

vagy minden a szolgáltatásokkal érintett fogyasztás szerinti tagállamban regisztrálja magát
mint adózó, majd közvetlenül fizeti meg a szolgáltatások ÁFA-ját az érintett tagállamoknak
vagy csatlakozik a MOSS rendszerhez valamelyik EU-s tagországban (MSID).
Negyedévenként bevallja az ÁFA-t az MSID szerinti tagállamban, tagállami bontásban
részletezve, hogy hol milyen kulccsal, mekkora összegű ÁFA-t számlázott ki szolgáltatásaiért
fogyasztóinak, majd befizeti azt MSID-nek. MSID teríti a bevallási adatokat és a befizetett
ÁFA-t szétosztja az érintett tagállamoknak.
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2. MOSS portál használata - EU-s sémában
A moss portál a következő linken érhető el: https://moss.nav.gov.hu
A kezdőképernyőn felül látható két menü az EU-s és nem EU-s működéshez, illetve baloldalt a
nyelv választó combo-lista. Alatta egy rövid tájékoztató a MOSS rendszer jogi hátteréről:

2.1. Képviselet létrehozása (’T180-as nyomtatvány)
Ahhoz, hogy egy céget regisztrálni lehessen a MOSS rendszerbe az EU-s séma alá, több feltételnek
kell teljesülnie:
- A cégnek székhellyel vagy állandó letelepedéssel illetve adószámmal kell rendelkeznie
Magyarországon.
- Kell, hogy legyen legalább egy természetes személy, akinek van ügyfélkapus fiókja, és aki
’T180-as nyomtatvány alapján az adott cég képviselője MOSS ügyben.

2.2. Nyelv választása a portálon
A felső menüsor jobb oldali szélén található a nyelv-választó combo-lista. Ott lehet választani az
oldal nyelvezete közül. Jelenleg magyar és angol nyelven érhető el a portál:
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2.3. Bejelentkezés
Az EUs sémában a bejelentkezés a magyarorszag.hu portálon az úgynevezett ügyfélkapu
rendszeren keresztül történik.
A moss portál a következő linken érhető el: https://moss.nav.gov.hu
A főmenüben válasszuk az alábbi menüpontot:
„EU-s séma” -> „Bejelentkezés Ügyfélkapun keresztül”

Ekkor megjelenik az ügyfélkapus bejelentkezési ablak.
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Sikeres bejelentkezés után lehet használni a MOSS portált, a megadott felhasználóval
bejelentkezve

2.4. Regisztráció kezelése
A felső menüben válasszuk ki a „Regisztráció kezelése” menüpontot.
Ekkor megjelenik a már elindított regisztrációs folyamatok listája.
A listában egyszerre 10 sor látható, ha ennél több tétel van, akkor több lapon lesznek a tételek, a
lapok között pedig a táblázat alatti navigációs gombokkal lehet váltani.
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2.4.1. Alapregisztráció
Egy új regisztráció indításához kattintsunk a táblázat alatti „Alapregisztráció” gombra.

A képernyő egyes mezői inaktívak, ezeket automatikusan tölti a program.
A többi mezőt értelemszerűen ki kell tölteni. Csillag jelöli a kötelezően kitöltendő mezőket.
A formanyomtatvány alján három dinamikusan tölthető lista található:
Mindegyik lista alján található „Új”, „Módosít” és „Töröl” gomb.
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Az első: „Az a héa-azonosítószám, amellyel korábban már igénybe vette a MOSS valamelyik
szabályozását bármelyik tagállamban.”
Ide kell rögzíteni, ha az adózó korábban már használta a MOSS rendszert más tagállamban.
A második: „Más tagállam által kiadott héa-azonosítószám, ha Ön ott nem rendelkezik
letelepedéssel.”
Mindkettőnél egy ilyen ablak lesz látható:
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A harmadik: „Más tagállamban található telephely.”

Kitöltve így néznek ki a listák:
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A nyomtatvány alján 3 gomb található.
„Mentés”
Ezzel a gombbal lehet elmenteni az adatokat az adatbázisba. Mentés után ki lehet lépni a MOSS
rendszerből, és később lehet folytatni a munkát.
A regisztrációk listájában a mentett tételek „szerkesztés alatt” státusszal fognak szerepelni.
„Benyújtás”
A gomb megnyomása után először leellenőrzi a kitöltött adatokat, majd a nyomtatványt továbbítja
az ügyintézői rendszer felé.
„Mégsem”
A módosítások mentése nélkül ezzel a gombbal lehet elhagyni az oldalt.

2.4.2. Regisztráció módosítása
A regisztráció gombbal lehet a már elfogadott regisztrációkat módosítani.
A gomb megnyomása után megjelenik a regisztrációs oldal, és a legfelső combo-listában látszódni
fognak azok az adózók, amelyeknek elfogadott regisztrációjuk van. Ezek közül ki lehet választani azt
amelyiket módosítani szeretnénk.

A nyomtatvány alján ugyanazok a gombok szerepelnek, mint amelyek az „Alapbevallás” oldalon.

2.4.3. Kiléptetés
A „Kiléptetés” gombbal lehet a már elfogadott regisztrációval rendelkező adózókat kiléptetni a
MOSS rendszerből.
A nyomtatvány tetején egy combo listából ki kell választani a kiléptetendő adózót. (csak az
elfogadott MOSS regisztrációval rendelkező általunk képviselt adózók jelennek meg a listában), majd
megadni a kilépés okát. Az egyes kilépési okokhoz tartozhatnak bizonyos további, kötelezően
megadandó adatok (kilépés időpontja, másik tagállam stb)
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2.4.4. Megtekintés/Szer kesztés
A „Megtekintés/Szerkesztés” gombbal lehet a „szerkesztés alatt” státuszban lévő regisztrációk
adatlapjának kitöltését, illetve a benyújtott/kiléptetett/stb... státuszban lévő regisztrációs adatokat
megtekinteni.

2.4.5. Törlés
A törlés gomb csak akkor lesz aktív, ha a kurzor egy „szerkesztés alatt” státuszban lévő soron áll.
A gomb megnyomására egy ellenőrző kérdés jelenik meg. Ha jóváhagyjuk, akkor a rendszer törli a
tételt.
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2.5. Bevallások
A bevallásokat negyedévenként kell benyújtani a „Bevallások” menüpontban.
A bevallásokat mindig a negyed évet követő hónap 1-től hó 20-ig lehet benyújtani. (április, július,
október, január)

2.5.1. Bevallások listája
A már benyújtott bevallásokat a „Bevallások” modulban látjuk. A lista mindegyik oszlopa eszerint
rendezhető. Az Azonosító, Cégnév és Referenciaszám alapján pedig keresni is tudunk.
Egy lapon 10 tételt látunk, ha ennél több benyújtott bevallás van, akkor a további tételeket másik
lapra teszi, a lapok között az alsó navigációs gombokkal tudunk navigálni.

Új bevallás benyújtásához az alul található „Új bevallás” gombra kell kattintanunk.
A megjelenő ablakban mindenekelőtt ki kell választanunk az adózót, majd az időszakot.
Elmentett, de még nem benyújtott bevallásokat a „Megtekintés/Szerkesztés” gombbal lehet
szerkeszteni, illetve a „Töröl” gombbal törölni a listából.
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2.5.1. Nullás bevallás benyújtása
Ha az adott negyedévben az adózó nem nyújtott szolgáltatást, akkor úgynevezett nullás bevallást
kell benyújtani. (Az adózónak bevallási kötelezettsége van akkor is, ha nem volt gazdasági
tevékenysége.)
A nullás bevalláshoz pipáljuk be a „Nem nyújtottam szolgáltatást a negyedévben, nullás bevallást
nyújtok be.” négyzetet. Ekkor az alsó táblázatok inaktívak lesznek.
A bevallást el lehet menteni („Mentés” gomb), és később folytatni a szerkesztést, illetve be lehet
nyújtani a „Bevallás benyújtása” gombbal.
A „Nyomtatás” gombbal nyomtatóbarát formában jelenik meg az ablak a böngészőben. A
böngésző nyomtató funkciójával kinyomtatható.
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2.5.1. Bevallás benyújtása
A bevallási adatlapon két táblázat látható.
Az első táblázatban lehet megadni a Magyarországról más tagállamba nyújtott szolgáltatások
összegét.
Amennyiben az adózónak más tagállamban van állandó telephelye, és onnan is nyújtott
szolgáltatást, ezeket az összegeket a második táblázatban kell rögzíteni.
A bevallást el lehet menteni („Mentés” gomb), és később folytatni a szerkesztést, illetve be lehet
nyújtani a „Bevallás benyújtása” gombbal.
A „Nyomtatás” gombbal nyomtatóbarát formában jelenik meg az ablak a böngészőben. A
böngésző nyomtató funkciójával kinyomtatható.

A táblázatokba új tételeket az a táblázatok alján található „Új” gombbal lehet felvinni.
A táblázatba berögzített tételek módosításához, jelöljük ki az adott sort, és kattintsunk a
„Módosítás” gombra.
A felvitt tételek törölhetők is. Ehhez jelöljük ki a tételt, és kattintsunk a „Törlés” gombra.
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Magyarországról nyújtott szolgáltatások:
A táblázat alján található „Új” gombra kattintva egy kisebb ablak jelenik meg. Ebbe tudjuk
rögzíteni a tételeket. Az ablakban a következő három adatot kell megadni:
• Ki kell választani azt a tagállamot ahol a szolgáltatást igénybe vették (Fogyasztás
tagállama)
• Ki kell választani a szolgáltatásra vonatkozó adókulcsot (Tagállam adókulcsa). Akkor
jelenik meg több adókulcs ebben a listában, ha az adott tagállamban, az adott
negyedévben több hatályos HÉA adókulcs létezett.
• Meg kell adni a nyújtott szolgáltatás nettó árát euróban kifejezve (Adóalap). Egy
tagállamra és egy adókulcsra csak egy szumma összeget lehet rögzíteni.
A felvitt értékeket a „Mentés” gombbal lehet rögzíteni a táblázatba.
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Más tagállami telephelyről nyújtott szolgáltatások:
A második táblázat alján található „Új” gombra kattintva rögzíthetjük a többi telephelyről nyújtott
szolgáltatásokat. A megjelenő ablakban a következő négy adatot kell megadni:
• Ki kell választani a telephelyet (A telephelyeket a regisztráció során kellett megadni.)
• Ki kell választani azt a tagállamot ahol a szolgáltatást igénybe vették (Fogyasztás
tagállama)
• Ki kell választani a szolgáltatásra vonatkozó adókulcsot (Tagállam adókulcsa). Akkor
jelenik meg több adókulcs ebben a listában, ha az adott tagállamban, az adott
negyedévben több hatályos HÉA adókulcs létezett.
• Meg kell adni a nyújtott szolgáltatás nettó árát euróban kifejezve (Adóalap). Egy
tagállamra és egy adókulcsra csak egy szumma összeget lehet rögzíteni.
A felvitt értékeket a „Mentés” gombbal lehet rögzíteni a táblázatba.
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2.6. Üzenetek megtekintése
Az üzenetek modul az „Üzenetek” menüpontra kattintva érhető el.
Kétféle nézetben láthatjuk az üzeneteket. Mindkét nézetben tudjuk az üzenteket rendezni, tudunk
szűrni az üzenetekre.
EU-s sémában az üzeneteket PDF formátumban tudjuk letölteni.
A rendszer jelzi azt is, hogy egy-egy üzentet megtekintettünk-e már vagy sem. Az olvasatlan
üzentek számát a fenti menüpont után zárójelben meg is jeleníti a rendszer.
Pl. három új üzenet esetén:
Üzenetek (1) - azt jelenti, hogy egy olvasatlan üzenet van.

2.6.1. Saját üzenetek
Ebben a nézetben az összes üzenetet látjuk, amit az általunk képviselt adózók kaptak, azóta, hogy
képviselőjükké váltunk. (tehát a cég korábbi üzenetei nem lesznek láthatók.)

2.6.2. Adózók üzenetei
Itt pedig egy-egy adózó összes MOSS-szal kapcsolatos üzenetét megnézhetjük, onnantól fogva,
hogy az adózó beregisztrált a MOSS rendszerbe. A céget egy combo-listából kell kiválasztani.
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2.7. Kijelentkezés
A kijelentkezés gombbal jutunk vissza az első belépési oldalra. Onnan újra be tudunk lépni EU-s
vagy nem EU-s sémában.
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3. MOSS portál használata - nem EU-s séma
Nem EU-s esetben, az ügyfélnek nincs sem adószáma sem ügyfélkapus bejelentkezése. Ebben az
esetben a képviselőnek is egy webes felületen kell regisztrálnia e-mail cím segítségével, és a
vállalkozása adatait is egy webes felületen kell rögzíteni.

3.1. Képviseleti fiók létrehozása
A „Nem EU-s séma” menüpont alatt válasszuk a „Képviseleti fiók létrehozása” gombot.

Ekkor megjelenik egy ablak ahol megadhatjuk az e-mail címet, és a jelszót.

A „Fiók létrehozása” gombra kattintva létrejön a fiók, egyelőre inaktív státusszal, majd a portál
ezzel egy időben kiküld egy e-mail-t a megadott e-mail címre a fiók aktiváló linkkel. A
felhasználónak egy napja van a fiókját aktiválni. Az inaktív fiókokat egy nap után a rendszer
automatikusan törli.
Az aktiváló linkre kattintva a fiók aktív állapotba került, be lehet lépni a megadott jelszóval.
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3.2. Jelszó emlékeztető
Ha az ügyfél elfelejtette a jelszavát, van lehetőség új jelszó igénylésére.
Ezt a „Nem EU-s séma” -> „Bejelentkezés e-mail címmel és jelszóval” menüből elérhető ablak alján
található linken érhetjük el.
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A jelszó emlékeztető kiküldéséhez adjuk meg az e-mail címet, és kattintsunk az „Elküld” gombra.
Ekkor a rendszer elküld egy e-mail-t a megadott címre egy linkkel. Ha a levélben erre a linkre
kattintunk, akkor bejön a jelszó megadása képernyő:

Itt megadhatjuk az új jelszót.
Amennyiben egy napon belül nem változtatják meg a jelszót, a link érvényét veszti.
Fontos, hogy az új jelszó igénylése után még érvényes marad a régi jelszó egészen a jelszó
megváltoztatásáig. Ez azért lényeges, mert így harmadik fél rosszhiszeműen, az e-mail címünket
ismerve, nem tud állandóan új jelszót kérni, és ezzel megzavarni a működést.
Csak az e-mail fiók tulajdonosa fogja tudni a jelszavát megváltoztatni.
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3.3. Bejelentkezés
A „Nem EU-s séma” -> „Bejelentkezés e-mail címmel és jelszóval” menüponttal jelenik meg a
bejelentkezési képernyő.
Írjuk be az e-mail címet, és a hozzá tartozó jelszót, és ezzel bejelentkezik a felületre.

3.4. Regisztráció kezelése
A regisztráció kezelése hasonló ahhoz, amit az EU-s sémában láttunk, ezért itt csak a
különbségeket ismertetjük.
A „Regisztráció kezelése” gombbal lehet behozni a modult, és az EU-s esethez hasonlóan látni
fogjuk a korábbi illetve folyamatban lévő regisztrációs kéréseket:
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3.4.1. Alapregisztráció
Az „Alapregisztráció” gombbal tudunk új regisztrációs kérelmet benyújtani.
Nem EU-s sémában nem egy combo-listából választunk ki egy céget, hanem manuálisan kell
megadni a cég minden fontos adatát.

A form alján nem EU-s esetben csak egyetlen dinamikusan tölthető lista található:
„Az a héa-azonosítószám, amellyel korábban már igénybe vette a MOSS valamelyik szabályozását
bármelyik tagállamban.” Ennek töltését az előtérben kinyíló kis ablakokon keresztül tudjuk elvégezni.
A kis ablak ugyan olyan, mint ami az EU-s esetben volt.
Ezen kívül a kitöltő form legalján egy jelölő négyzet bejelölésével nyilatkozni kell arról, hogy a cég
az EU területén belül nem rendelkezik letelepedéssel.

A benyújtás, mentés, kilépés ugyanazokkal a gombokkal érhető el, mint az EU-s esetben.
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3.4.2. Regisztráció módosítása
A regisztráció módosításánál, az EU-s esethez hasonlóan, egy combo-listából választhatunk ki egy
céget, azok közül, amelyek elfogadott státuszban lévő regisztrációja van. Ha nincs ilyen cég, akkor a
portál figyelmeztető üzenetet ír ki, és nem jelenik meg a módosító form.

3.4.3. Kiléptetés
Kiléptetésnél szintén egy combo-listából választhatunk ki jóváhagyott regisztrációval rendelkező
cégek közül azt, amelyikhez kilépési kérelmet szeretnénk benyújtani.
Ezután itt is meg kell adni a kilépés okát.

3.4.4. Megtekintés/Szer kesztés
Erre a gombra kattintva itt is két dolog történhet. Ha a táblázatban egy szerkesztés alatt lévő
regisztráció van kijelölve, akkor a portál ezt a regisztrációt szerkesztésre fogja megnyitni.
Ha már benyújtott, elfogadott, törölt státuszban van, akkor csak olvasásra nyitja meg a
regisztrációs formot.

3.4.5. Törlés
A Törlés gomb csak akkor lesz aktív, ha egy „szerkesztés alatt” státuszban lévő regisztrációt
jelölünk ki a listában.
A gomb megnyomására egy ellenőrző kérdés jön fel. Jóváhagyás után törli a tételt a listából.
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3.5. Bevallások
A bevallásokat negyedévenként kell benyújtani a „Bevallások” menüpontban.
A bevallásokat mindig a negyed évet követő hónap 1-től hó 20-ig lehet benyújtani. (április, július,
október, január)

3.5.1. Bevallások listája
A már benyújtott bevallásokat a „Bevallások” modulban látjuk. A lista mindegyik oszlopa eszerint
rendezhető. Az Azonosító, Cégnév és Referenciaszám alapján pedig keresni is tudunk.
Egy lapon 10 tételt látunk, ha ennél több benyújtott bevallás van, akkor a további tételeket másik
lapra teszi, a lapok között az alsó navigációs gombokkal tudunk navigálni.

Új bevallás benyújtásához az alul található „Új bevallás” gombra kell kattintanunk.
A megjelenő ablakban mindenekelőtt ki kell választanunk az adózót (MOSS azonosítót), majd az
időszakot (Bevallási időszak).
Elmentett, de még nem benyújtott bevallásokat a „Megtekintés/Szerkesztés” gombbal lehet
szerkeszteni, illetve a „Töröl” gombbal törölni a listából.
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3.5.1. Nullás bevallás benyújtása
Ha az adott negyedévben az adózó nem nyújtott szolgáltatást, akkor úgynevezett nullás bevallást
kell benyújtani. (Az adózónak bevallási kötelezettsége van akkor is, ha nem volt gazdasági
tevékenysége.)
A nullás bevalláshoz pipáljuk be a „Nem nyújtottam szolgáltatást a negyedévben, nullás bevallást
nyújtok be.” négyzetet. Ekkor az alsó táblázatok inaktívak lesznek.
A bevallást el lehet menteni („Mentés” gomb), és később folytatni a szerkesztést, illetve be lehet
nyújtani a „Bevallás benyújtása” gombbal.
A „Nyomtatás” gombbal nyomtatóbarát formában jelenik meg az ablak a böngészőben. A
böngésző nyomtató funkciójával kinyomtatható.

3.5.1. Bevallás benyújtása
A bevallási adatlapon egy táblázat látható. Ebben lehet megadni az EU valamely tagállama felé
nyújtott szolgáltatásokat.
A bevallást el lehet menteni („Mentés” gomb), és később folytatni a szerkesztést, illetve be lehet
nyújtani a „Bevallás benyújtása” gombbal.
A „Nyomtatás” gombbal nyomtatóbarát formában jelenik meg az ablak a böngészőben. A
böngésző nyomtató funkciójával kinyomtatható.
A táblázatba új tételeket az a táblázat alján található „Új” gombbal lehet felvinni.
A táblázatba berögzített tételek módosításához, jelöljük ki az adott sort, és kattintsunk a
„Módosítás” gombra.
A felvitt tételek törölhetők is. Ehhez jelöljük ki a tételt, és kattintsunk a „Törlés” gombra.
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Nyújtott szolgáltatások:
A táblázat alján található „Új” gombra kattintva egy kisebb ablak jelenik meg. Ebbe tudjuk
rögzíteni a tételeket. Az ablakban a következő három adatot kell megadni:
• Ki kell választani azt a tagállamot ahol a szolgáltatást igénybe vették (Fogyasztás
tagállama)
• Ki kell választani a szolgáltatásra vonatkozó adókulcsot (Tagállam adókulcsa). Akkor
jelenik meg több adókulcs ebben a listában, ha az adott tagállamban, az adott
negyedévben több hatályos HÉA adókulcs létezett.
• Meg kell adni a nyújtott szolgáltatás nettó árát euróban kifejezve (Adóalap). Egy
tagállamra és egy adókulcsra csak egy szumma összeget lehet rögzíteni.
•
A felvitt értékeket a „Mentés” gombbal lehet rögzíteni a táblázatba.
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3.6. Üzenetek megtekintése
Az üzenetek a nem EU-s sémában is ugyanúgy elérhetők lesznek, mint az EU-s sémában.

3.6.1. Saját üzenetek
A saját üzeneteknél itt is a képviselőnek küldött üzeneteket látjuk egy listában.

3.6.2. Adózók üzenetei
Az adózók üzenetei nézetben, egyetlen, kiválasztott adózóhoz tartozó üzenetek látszódnak
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3.7. Beállítások
3.7.1. Jelszó változtat ás
Ebben a menüben tudjuk megváltoztatni a képviseleti fiók jelszavát. A jelszónak minimum 8
karakterből kell állnia, és tartalmaznia kell kis- és nagybetűket, valamint számokat.

3.8. Kijelentkezés
A „Kijelentkezés” menüpontra kattintva kilép a nem EU-s sémából és a nyitóképernyő lesz
látható.
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4. HelpDesk
A portállal kapcsolatban a következő e-mail címen tud további segítséget kérni, kérdéseket
feltenni:

ki.moss_help@nav.gov.hu
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