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Számlakészítés

Felhívjuk figyelmét, hogy hamarosan két fontos változás is érinti a NAV Online
Számla adatszolgáltatás működését:

2020.04.01-től ajánlott a 2.0-ás adatszolgáltatással feladni a számlákat az Online
Számla Rendszerbe (türelmi idő 2020.07.01-ig)
2020.07.01-től 0 forintra csökken a bejelentési kötelezettség ÁFA értékhatára

A CobraConto.Net szoftver a 2020.2-es verziótól kezdve a NAV által előírt 2.0-ás
adatszolgáltatást végzi.

Amennyiben Ön 1 felhasználós rendszert használ, kövesse a lépéseket: Frissítés a
2020.2-es verzióra 1 felhasználós rendszer esetén

Amennyiben Ön többfelhasználós rendszerért felelős, kövesse ezeket a
lépéseket: Frissítés a 2020.2-es verzióra több felhasználós rendszer esetén

Javasoljuk, sikeres frissítés után olvassa el az Online Számla Rendszer
kezelése bejegyzésünket!

További Számlakészítés modul funkcióbővülések:

Gyűjtőszámla készítése
Megjelent Gyűjtőkód szűrő a Véglegesített számlák ablakban:
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Törzsadatok

Funkcióbővülés:

Mostantól lehetséges az Adóév törzsadatnál a “Kisadózó” jelzése, ha az adóalany az
adóévre a KATA adózási formát választotta. Az adat a NAV Online Számla Rendszer
feladásban is megjelenik.

Pénzügy

Funkcióbővülések:

Folyószámla lista tartalmazza mostantól a kiegyenlítés dátumát is. Szükséges
frissíteni a kapcsolódó riportokat:

Az Átutalás megbízás export / Bejövő számlák ablakon megjelent a tranzakció
összevonás lehetősége.  Azonos célszámla, devizanem és értéknap esetén
egyetlen, közös tranzakciót generál valamennyi bizonylat számára.

Csoportos+ összevont utalás összepontozása egyedileg generált referencia alapján

Az Átutalás megbízás export / Bejövő számlák ablakon a bizonylatok adatai között
megjelenik meg a számviteli teljesítés dátum is:

Raiffeisen Bank irányába elektronikus úton történő átutalási megbízás küldés
TXT formátumban

Javítások:

Electra 7.00-04 OTP típusú banki átutalás export esetén az aznapra kért
átutalásokat üres értéknappal exportálja a program, ahogy azt az OTP elvárja.
Átutalási megbízás export esetén Electra 6.02-14 OTP típusú számlát választva a
program “Funkció fejlesztés alatt.” üzenetet adott. Javítva.
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Terméktörzs

Javítás:

Új, kompenzációs felárral rendelkező termék felvétele elsőre nem volt lehetséges.
Javítva.

Bejövő számla érkeztetés

Javítás:

Gyűjtő kategória ellenőrző plugin használata esetén szállítói számla érkeztetés
összeomolhatott. Javítva.
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