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Változások a V2018.4.4 verzió kiadása után

CobraConto.Net alkalmazás

Számlakészítés

Funkciómódosulás:  Amennyiben nem volt élő kapcsolat a NAV-al (internethiány vagy egyéb ok miatt de be volt
állítva, az Online Számla Rendszer automatkus ütemezése (Számla feladás és Számla lekérdezést előfordulhatot,
hogy a program a rendszeres próbálkozás miat nagy méretű log fájlt  generált. Jelen verziótól, ha nincs internet
kapcsolat,  a log fájlt  csak egyszer készít el  a program automatkusan (redukált  adatartalommalt és ment el az
adatbázisban. 

Továbbá ha nincs internetkapcsolat és az Online Számla Rendszer – Számla csoportos feladás vagy Számla csoportos
lekérdezés funkciót indítjuk, fgyelmeztet a program:

Amennyiben  mégsem  szeretnénk  csoportosan  feladni  a  számlákat  megszakíthatóvá  vált  a  folyamat  illetve  egy
számláló mutatja melyik számlánál jár a folyamat.

Pénzügy

Javítás: ÁFA bevallás: A 2018.07.01 előt kiállítot számlákra a 2018.06.30-n érvényes szabályokat kell alkalmazni. 
317. § (2) alapján: 
Azon, 2018. július 1-jét megelőzően kibocsátott számla, amelyben feltüntetett adót 2018. június 30-át 
követően kezdődő, 
vagy 2018. július 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakban kell megállapítani és bevallani, 
a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany a 10. számú melléklet 2018. június 30-án 
hatályos szabályait köteles alkalmazni.
Azaz, csak 1M forintot meghaladó adótartalmú ilyen számlákat kell a 1865M-01 lapon szerepeltetni.

Javítás: Megszűnt a szállítói számlák összevont adatszolgáltatása. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 10.  mellékletének 2.  pontja  adatszolgáltatást  írt  elő  a  vevő részére  az  áfa  bevallásban,  amennyiben az
ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó által kibocsátot több számlában, számlával egy tekintet alá eső
okiratban az áthárítot áfa tekintetében gyakorol összesen 100.000 Ft-ot, vagy ezt meghaladó összegben adólevonási
jogot. Ezt a rendelkezést 2018.07.26-tól hatályon kívül helyezte az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 96. §-ának 11. pontja. 
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A törvénymódosítás értelmében az áfa bevallásban - legkorábban a július havi áfa bevallás benyújtásakor – nem kell
adatot szolgáltatni, ha az adóalany ugyanazon partnertől több számlában vagy számlamódosítás során összevontan
helyez levonásba 100.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó áfa összeget. Az adminisztrációs terhek csökkentése miat
törvénymódosítás már a július havi bevallás benyújtásakor, azaz 2018. augusztusban benyújtandó áfa bevallásban
alkalmazandó.

Értékesítés

Funkcióbővülés: A teljesítés ablakok fel letek ruházva új funkcióval (Előkészítet és véglegesítet brooserekt.

Későbbiekben a többi modul DevExpress megjelenésű keresőben is megjelenik ez a funkció.
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Partner

Javítás: Partner hitelkeret beállítás jogosultsághoz való kötése. A Cobra.Admin programban a Főmenü – Felhasználók
– Adot felhasználó kiválasztása után funkciótér  jogosultságban a „Partner  pénzügyi  beállítások szerkesztésévell
szabályozható.

Javítás:  Partner  korlátozások  szerkesztése jogosultsághoz  való  kötése.  A  Cobra.Admin  programban a  Főmenü –
Felhasználók  –  Adot felhasználó  kiválasztása  után  funkciótér  jogosultságban  a  „Partner  korlátozások
szerkesztésévell szabályozható. 
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