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1. 

CobraConto.Net alkalmazás 

Fontos információ: A NAV 2019 májusától frissíti az online számla adatszolgáltatás formátumát. 2019 májusától az 

adóhatóság már egyetlen számlát sem fog befogadni az 1.0 verziószámú séma alapján előállított XML 

dokumentumokkal. A legfrissebb 1.1-es verziójú XML-t a CobraConto.Net most megjelenő 2019.4-es verziója már 

támogatja. A Számla modult használó cégek frissítsenek! 

Számlakészítés 

Javítás: Az ütemezett számlázásból generált előkészített számlák a számla áttekintőben nem mutattak 

számlaértéket. Ez javításra került. 

Javítás: Módosító okirattal előleg számlát; a módosítás funkció alkalmazásával nem lehetett véglegesíteni, ez javítva 

lett. 

Javítás: Értékesítésből generált számla esetén, ha a partner E-számla befogadó, az E-számla beállítás nem lett aktív 

automatikusan, ez javítva lett. 

Javítás: Módosító okirat funkció esetén a keltezés szerinti árfolyamot kapta a bizonylat az árfolyam táblából, ez 

javítva lett. Pl. ha teljesítés szerinti árfolyam van beállítva, a teljesítés dátuma szerintit kapja. 

Funkciómódosulás: Ha szerepel egy számlán bruttó egységár megadás akár egy tételsorban, a termék/szolgáltatás 

egységárában a nettó érték szerepel az elkészült számlán. 

 

Pénzügy 

Javítás: Ha az Áfa típusban pl. 50%-os levonási arány volt megadva és páratlanra jött ki az Áfa összege megbontva, 

nem vezette el az egyenleget a program. Javítva lett. 

Funkcióbővülés: Vevő és Szállítónaplókban megadható rendszerbeállítással, hogy látszódjon a bruttó bontó oszlop. 

Beállítása bejövő számlák esetén: Cobra.Admin – Beállítások – Rendszer – 

Pénzügy.Szállító.BruttóBontóOszlop.Látszik – A bejövő (szállító) számlák felvitelekor a bruttó bontó oszlop látszik (1), 

vagy rejtve marad (0).  

Kimenő számlák esetén: Pénzügy.Szállító.BruttóBontóOszlop.Látszik – A kimenő (vevő) számlák felvitelekor a bruttó 

bontó oszlop látszik (1), vagy rejtve marad (0). Mind a két esetben az alapértelmezett rendszer beállítás az, hogy 

nem látszódik az oszlop. 

Amennyiben bekapcsolt állapotban van, lehetőség van arra, hogy az adott bizonylat rögzítésekor kikapcsoljuk a 

funkciót. Ehhez a Bruttó bontó oszlop megnevezésre jobb egér kattintással legördül a menü lista, itt a Bruttó bontó 

oszlop sorra bal egérgombbal kattintva, inaktívvá válik a funkció. Így az ez oszlop az adott bizonylat összes tételsor 

rögzítésekor nem látszódik. Következő bizonylat rögzítéskor ismét elérhető a funkció. 
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Javítás: Skontó generálás esetén ha az átvezetési számla kötelező gyűjtős, hibát jelzett a program hiába volt beállítva 

a gyűjtő. Ez javítva lett. 

Funkcióbővülés: Listákon belül a Pénztár forgalmi lista – Pénztárjelentésben ha Valuta pénztárban be van kapcsolva 

a Címletjegyzés funkció a megadott valuta címleteket hozza a lista. Ennek feltétele, hogy a Pénznemekben a címletek 

meg legyenek adva.  

Javítás: Áfa bevallás 08-as lapján azok a tételek is szerepeltek amik csak előkészített számlaként voltak elmentve, ez 

javítva lett. 

 

Értékesítés 

Javítás: Új ajánlat készítésekor az előző adóévi sablon importálásakor a program véletlenszerűen kilépett, ez javítva 

lett. 

 

Készletkezelés 

Funkcióbővülés: A raktári kiadási és bevételi bizonylatokon (alapértelmezett formátumon) is megjeleníthető a 

termék raktári tárolási helye. Bevételi bizonylaton a Cobra.Admin – Főmenü – Nyomtatási formátumok – 

Karbantartás – Raktári bevételi bizonylat (alapértelmezett) választása után a Beállítások ablakban a ShowLocation 

sorban az Adat 1-es értékre állításával érhető ez el. Kiadási bizonylaton alapértelmezetten mutatja, kikapcsolása a 

ShowPartNo 0-s értékre való állításával érhető el, de ez kezeli együttesen a cikkszám és VTSZ/Teszor azonosítók 

megjelenítését is.  

Javítás: Raktári kiadási bizonylat (alap formátum) nem jelent meg a Könyvelési besorolás mező, ez javítva lett. 
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VIR  

Javítás: Gyűjtő előfordulás lekérdezéskor bizonyos esetekben kiléphetett a program, ez javítva lett. 

 

Főkönyv 

Funkcióbővülés: Kontírlap nyomtatási képén is megjelennek a bizonylat eredeti deviza összegei és értékének 

összesítése is. 

 


