
Pénzügy 
Javítás 

▪ Banki kivonat import: Electra 7.00-04 OTP: Az azonnali átutalások kódjai megváltoztak, ezért a 
kivonat import nem ismerte fel. 

  

Funkcióbővülés 

▪ ÁFA bevallás: "Pénzügy.ÁFABevallás.ÁFATeljesítés" rendszer beállítással kapcsolható, hogy az M 
lapon a teljesítés dátuma az ÁFA-, és nem a számviteli teljesítés dátuma legyen. 

▪ A végszámlázott visszatartási megállapodások bankgarancia adatai szerkeszthetőek és bekerült a 
bankgarancia adatai közé a kibocsátási dátum.  
 

 
▪ M inden olyan visszatartási megállapodást melyhez nincs végteljesítés típusú jogcím rögzítve, és minden 

ütemezett részteljesítés ki van számlázva, végszámlázottnak mutat a program. Egyébként csak végteljesítés 
jogcímű számla kiállítása után válik végszámlázottá. 
  

  
 

 



▪ 2020. július havi bevallástól kezdődően az összesítő jelentés (M lap) 02 és 02-K lapjainak 
bizonylatai láthatók külön-külön fülön, az eddig megjelenített partnerlista helyett.  
A 02-K lap kitöltéséhez a bejöbő számlákat össze kell kötni a megfelelő sztornó/módosító 
kapcsolattal.  
A program a bizonylatok teljes adóalap-ÁFA összegeit jeleníti meg, a bevallás által kért 
"módosítás hatása" értékekre manuálisan korrigálni kell. 

▪ Bejövő számla rögzítésekor megadható, hogy a rögzített bizonylat előlegszámla, alapszámla 
vagy egy számlalánc része, azaz érvénytelenítő számla vagy módosító okirat. Amennyiben 
nem alapszámla, úgy ki kell tallózni, hogy melyik számla érvénytelenítése vagy módosítása a 
rögzített bizonylat.  
 

 
 

▪ Bejövő számla rögzítésekor a „hivatkozások” fülön megadható, hogy előleg végszámlázás 
esetén, mely előlegszámlák kerültek beszámításra. Ugyanitt megtekinthető, hogy erre a 
bizonylatra milyen számlák hivatkoznak, mint számlalánc tagok. 

 

 

 
Felvásárlás 

Frissült a Felvásárlási okirat nyomtatvány 

▪ Fekvő az alapértelmezésben elrendezés 

▪ Az őstermelő aláírása fölött megjelenik egy nyilatkozat, mi szerint az átvett összeget bevezeti az 
igazolványába, illetve, hogy az átadott termékek saját termelésből származnak.  

▪ A természetes személy adatai megjelennek a nyomtatványon. (pl. Igazolvány száma, TAJ stb.) 

  

Általános 

Az email sablon szerkesztő ki lett cserélve DevExpress alapú szerkesztőre. A sablon tárolási 

formátuma megváltozott. A szerkesztő képes beolvasni a régi formátumot, és lemeneteni az új 

formátumban. 

Érintett modulok, menüpontok: 

▪ Törzsadatok/Email beállítások/Paraméterek/Nyelvi verzió/Nyelvi sablon 

▪ Feladat kezelő/Kiadott feladatok/ 

▪ Pénzügy/Karbantartás/Egyenlegközlő levél 

▪ Pénzügy/Karbantartás/Fizetés felszólító levél 

▪ Pénzügy/Listák/Számla egyenleg listák/Fizetés felszólító email 

▪ Munkalap/Egyszerűsitett munkalapok/browser/Email küldése 

▪ Munkalap/Egyszerűsitett munkalapok/browser/Megrendelő/email küldése 

▪ CRM/Ügyélkereső - email küldés - beépített levelező 



▪ InvoiceMailer plugin 

▪ Quattroplast plugin 


