Az xkr állományok kezelése az ÁNYK
nyomtatványkitöltő programban
A nyomtatványkitöltő programba betölthető xml formátumú állományok egyedi kiterjesztést
kaphatnak xkr néven.
Az .xkr kiterjesztésű állományok a java-s nyomtatványkitöltő program számára
importálhatók.
Az ÁNYK program, .xkr kiterjesztéssel történő társítását, az ÁNYK a telepítés
utáni első program indításakor elvégzi.
Ha nem sikerült az összerendelés, akkor a
http://www.nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html oldalon található
XKR_allomanyok_hozzarendelese_az_abevjavahoz.pdf leírás ad segítséget, hogy manuálisan,
hogyan végezhető el.

1, .xkr kiterjesztésű állományok alkalmazása a NAV egyszerűsített
személyijövedelemadó-bevallás állományainál. pl: 1053E
Azok az adózók, akik elektronikus formában kérték az adataikat, azok egy .xkr kiterjesztésű
állományt tölthetnek le a megadott internetes oldalról.
Ha működik az összerendelés, akkor .xkr kiterjesztésű állományokat legegyszerűbben
az alábbi módon lehet megnyitni:
1. Töltse le az NAV honlapjáról az AbevJava legfrissebb verzióját.
2. Töltse le az NAV honlapjáról a 1053-s nyomtatvány legfrissebb verzióját.
3. Az .xkr kiterjesztésű állományokra duplán kattintva, vagy a megnyitást választva
elindul az ÁNYK program és betöltődik a nyomtatvány. Az állomány adatai betöltés
után tetszés szerint szerkeszthetőek.
Ha nem sikerült az .xkr állomány összerendelése manuálisan sem, akkor a következő
módon tudja megnyitni az .xkr állományát:
1.
2.
3.
4.

Mentse le az a kapott .xkr állományt a gépére.
Indítsa el az Abevjava program legfrissebb verzióját.
Válassza ki a Szerviz -> Egyedi import menüpontot.
A megjelenő fájl választó ablakban a fájl típust állítsa át "xkr állományokra" és
keresse meg azt a könyvtárat, amelyikbe letöltötte az .xkr állományát.
5. Nyissa meg az .xkr állományt.
6. Az állomány betöltés után tetszés szerint szerkeszthető, nyomtatható valamint
feladható a Kapcsolat az Ügyfélkapuval menüben.

2, .xkr kiterjesztésű állományok alkalmazása a NAV eBEV lekérdezések
esetén
Ha működik az összerendelés, akkor .xkr kiterjesztésű állományokat legegyszerűbben az
alábbi módon lehet megnyitni:

1.

Az .xkr kiterjesztésű állományokra duplán kattintva, vagy a megnyitást választva
elindul az ÁNYK program és betöltődik a nyomtatvány.
2. Az állomány adatai "Csak olvasható" állapotban kerülnek megnyitásra. Az adatok
megtekinthetőek, nyomtathatóak. Az állomány nem került mentésre.

Ha nem sikerült az .xkr állomány összerendelése manuálisan sem, akkor a következő módon
tudja megnyitni az .xkr állományát:
1.
2.
3.
4.

Mentse le az a kapott .xkr állományt a gépére.
Indítsa el az Abevjava program legfrissebb verzióját.
Válassza ki a Szerviz -> Egyedi import menüpontot.
A megjelenő fájl választó ablakban a fájl típust állítsa át "xkr állományokra" és
keresse meg azt a könyvtárat, amelyikbe letöltötte az .xkr állományát.
5. Nyissa meg az .xkr állományt.
6. A nyomtatvány betöltődik. Az állomány adatai betöltés után tetszés szerint
szerkeszthetőek.

A további lépések mindkét esetben a következők:
1.

Ha szeretné a gépére menteni, illetve új nyomtatvány készítéséhez akarja felhasználni
az adatokat (pl: helyesbítés, önrevízió), akkor az Adatok-> Nyomtatvány mentése
másként menüpontban lementheti tetszőleges néven.
2. Az így keletkezett állomány tetszés szerint szerkeszthető, nyomtatható valamint
feladható a Kapcsolat az Ügyfélkapuval menüben, mint bármely más bevallás.

3, .xkr kiterjesztésű állományok alkalmazása az eBEV bevallások aktuális
állapotának lekérdezésekor
Az eBEV-ből visszakért bevallások eddig .xml kiterjesztéssel kerültek előállításra. Most már
.xkr kiterjesztéssel tölthetőek le.
Ha működik az összerendelés, akkor .xkr kiterjesztésű állományokat legegyszerűbben az
alábbi módon lehet megnyitni:
1.

Az .xkr kiterjesztésű állományra duplán kattintva, vagy a megnyitást választva elindul
az ÁNYK program és betöltődik a nyomtatvány.
2. Az állomány adatai "Csak olvasható" állapotban kerülnek megnyitásra. Az adatok
megtekinthetőek, nyomtathatóak. Az állomány nem került mentésre.

Ha nem sikerült az .xkr állomány összerendelése manuálisan sem, akkor a következő módon
tudja megnyitni az .xkr állományát:
1.
2.
3.
4.

Mentse le az a kapott .xkr állományt a gépére.
Indítsa el az Abevjava program legfrissebb verzióját.
Válassza ki a Szerviz -> Egyedi import menüpontot.
A megjelenő fájl választó ablakban a fájl típust állítsa át "xkr állományokra" és
keresse meg azt a könyvtárat, amelyikbe letöltötte az .xkr állományát.
5. Nyissa meg az .xkr állományt.
6. A nyomtatvány betöltődik. Az állomány adatai betöltés után tetszés szerint
szerkeszthetőek.

A további lépések mindkét esetben a következők:
1.

Ha szeretné a gépére menteni, illetve új nyomtatvány készítéséhez akarja felhasználni
az adatokat (pl: helyesbítés, önrevízió), akkor az Adatok-> Nyomtatvány mentése
másként menüpontban lementheti tetszőleges néven.
2. Az így keletkezett állomány tetszés szerint szerkeszthető, nyomtatható valamint
feladható a Kapcsolat az Ügyfélkapuval menüben, mint bármely más bevallás.

4, .xkr kiterjesztésű állomány felhasználási területei
Az

.xkr

kiterjesztésű

állományokat

az

ÁNYK

az

alábbi

funkciókban

kezeli:

XML állomány megnyitása megtekintésre
1. Indítsa el az Abevjava program legfrissebb verzióját.
2. Válassza ki az Adatok -> XML állomány megnyitása megtekintésre menüpontot.
3. A megjelenő fájl választó ablakban keresse meg azt a könyvtárat, amelyikbe letöltötte
az .xkr állományát.
4. Nyissa meg az .xkr állományt.
5. Az állomány betöltése után ha szeretné a gépére menteni, illetve új nyomtatvány
készítéséhez akarja felhasználni az adatokat (pl: helyesbítés, önrevízió), akkor az
Adatok-> Nyomtatvány mentése másként menüpontban lementheti tetszőleges néven.
Csoportos import
1. Indítsa el az Abevjava program legfrissebb verzióját.
2. Válassza ki az Szerviz -> Csoportos import menüpontot.
3. A megjelenő fájl választó ablakban keresse meg azt a könyvtárat, amelyikbe letöltötte
az .xkr állományát.
4. Nyissa meg az .xkr állományt.
5. Importálja be.
6. Az importált állomány adatai betöltés után tetszés szerint szerkeszthetőek.

5, Parancssori import
A file.import parancssori funkció megegyezik funkcionalitásában .xkr kiterjesztés
esetén a Szerviz -> Egyedi import funkcióval.
FONTOS!
Az ÁNYK, importálás során az .xml kiterjesztésű állományok esetén teljes újraszámítást
végez. Az .xkr kiterjesztésű állományok importálása esetén az ÁNYK nem számolja újra a
számított mezőket!
Az Egyszerűsített bevallások esetében, amelyek szintén .xkr kiterjesztéssel készülnek, az .xkr
állományban található új paraméter szabályozza, hogy a teljes újraszámítás lefusson és rögtön
szerkeszthető állapotban nyíljon meg a nyomtatvány.

