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A NAV 2020.12.07-én módosított a januártól megkövetelt 3.0-ás adatszolgálatás
szerkezetén,

ezért a frissítés a 2020.8.1 verzióra elengedhetetlen.

Amennyiben még nem tette meg, kérjük, figyelmesen olvassa el és értelmezze 
bejegyzésünket:
Átállás az Online Számla Rendszer 3.0 verzióra

Számlakészítés

Információ:

A NAV 2020.12.07-én módosított a januártól megkövetelt 3.0-ás adatszolgálatás
szerkezetén, ezért a a frissítés a 2020.8.1 verzióra elengedhetetlen. A megkövetelt
ÁFA kulcs kiegészítő típusok és kódok nem változtak.

 

Hibajavítás:

Korábbi számla másolása nem kezelte a “Rendelkezik adószámmal” és a
“Természetes személy” mezőket. Javítva.
A Számla MOSZR Infó ablakon a “Megjelölés megoldottként” funkció ÉLES NAV
kapcsolat esetén nem működött, hibát jelzett. Javítva.
Az ütemezett számlák generálásakor nem vette figyelembe a program a Teljesítés
ideje (számla kelte / fizetési határidő) beállítást. Javítva.

 

Pénzügy

Hibajavítás:

Amennyiben 2 vagy több áfa típus ugyanabba a sorba volt irányítva, a kiexportált
2065 XML fájl hibás volt, az ÁNYK pedig duplikált mezőkód miatt nem tudta
megnyitni a nyomtatvány. Javítva.
Amennyiben egy bejövő számlán “Kompenzációs felár” típusú ÁFA típust
használunk az mostantól nem kerül ki a 65M-02 és 65M-02-K lapokra.
Tört / eltolt adóév esetén a Deviza átértékelési időszakok az adóév záródátumán
túl is legenerálódtak. Javítva.
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A Bejövő számla szerkesztő képernyőn a 2020.8-as verzióban bekerült Sortípus
mező miatt nem látszott a Kontír mező, csak a görgetősáv használatával. A
Sortípus mező a a sor végére került és az ablak széltében méretezhetővé vált:

 

Funkcióbővülés:

A  Vevő számlák korosító listán ill.  Szállító számlák korosító listán mostantól
“Könyvelési deviza” módban megjelenik a „Mindösszesen” összesítés. A riportok
frissítésére van szükség: 72.14 ill 80.11:
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A Szállítói ill. Vevői egyenlegközlő nyomtatása funkciók bővültek a “0-ás
egyenlegűek is” funkcióval. Hatására a nyitott egyenleggel nem rendelkező
partnereknek is készül egyenlegközlő levél:

Készletkezelés

Funkcióbővülés:

Az Intrastat OSAP 2010 Kiszállítás kérdőíven kötelezővé válik a „Származási
ország” és a „Partner adószám” mezők kitöltése.
– Amennyiben a termék-törzsben az „Intrastat származási ország” mező ki van
töltve, illetve a raktári bizonylat Intrastat fülén meg van adva, abban az esetben a
rendszer jelenleg is felhasználja azt a kiszállítás adatcsomag elkészítésekor
– A partner adószámát szállítólevél készítésekor az „Azonosítók” csoportban kell
megadni, mivel annak a partnernek az adószámát kell megadni, ahová a szállítás
történik a rendeltetési tagállam szerint, a számlamozgástól függetlenül. Figyelem!
A közösségi adószám típusú azonosítót kell megadni (pl. ATU12345678):
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Brexit: A Brexithez kapcsolódóan 2021-től változik az Egyesült Királysággal
folytatott kereskedelem bevallási kötelezettsége.A fentiekkel összefüggésben az
érintett országkódok is megváltoznak:

GB: az adatszolgáltatásnál megszűnik;
XI: Egyesült Királyság (Észak-Írország);
XU: Egyesült Királyság (Észak-Írország nélkül)

Ezen változásokat az Intrastat országok (területek) törzsadatban rögzíteni
kell, melyek ezután a raktári mozgások „Intrastat” fülén használhatók lesznek:
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Az „Intrastat országok (területek)” törzsadat kiegészült az „EU tagság vége”
dátummal, melyet az Intrastat bevallás ellenőrzés funkciója használ fel:

Tárgyi eszköz

Hibajavítás:

Egyes esetekben az értékesítés esemény rögzítésekor hibaüzenetet adott a
program. Javítva.
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Funkcióbővülés:

Értékesítés, selejtezés, átadás vagy átminősítés készletté mozgás rögzítése esetén a
program felajánlja, hogy az esemény napjáig elszámolja az értékcsökkenést. Az
[Igen] gombra kattintva el is végzi azt:

Munkalap

Hibajavítás:

Az Egyszerűsített munkalap ill. Összetett munkalap nyomtatványokon megszűnt a
hibásan működő “Térképpel” funkció. A riportok frissítésére van szükség: 51.14
ill 136.7

 

Felvásárlás

Funkcióbővülés:

Megjelent az Őstermelő 08M-es bevallás (2008 kötegelt bevallás)
kiexportálásának lehetősége. Bővebben: Őstermelő 08M-es bevallás
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