
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer   Főkönyv,

Készlet, Univerzális modulokat érintő változásokról és fejlesztésekről. Az egyes modulok verziószámai

az alábbiak szerint változtak:

Főkönyv: V-3.86

Pénzügy: V-3-59

Pénztár: V-3.56

Készlet: V-3.84

Univerzális számlázó: V-3.82

A nagyobb adatbázisoknál  a frissítés  sokáig tarthat.  Kérjük, hogy ne szakítsák meg a frissítési

folyamatot akkor sem ha „a program nem válaszol” üzenet panelt adja fel a Windows.

Főkönyv modult érintő változások

1.) Újdonság! Áfa bevallás

Elérhető az idei, 2165-ös áfa bevallás a Bevallás / Áfa bevallás ..65 menüpontban.

2.) Újdonság! Áfa bevallás

Elérhető  az  idei,  21A60-as  áfa  bevallás  a  Bevallás  /  Áfa  bevallás  ..A60  menüpontban.  A 20A60-as

bevalláshoz képest változtattunk a 01-es és 03-as lapok összeállításán. A 01-es lapra az EU adómentes új

közl.eszk. (KBAUK) áfa típus az alábbi besorolásokkal kerül rá:

Értékesítést terhelő áfa - Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés

Értékesítést terhelő áfa - Közösségen belülre vagyonáthelyezés

A 03-as lapra az Áfa tv. 37. §. EU-s FAD ügylet (EUFAD37) áfa típus az Értékesítést terhelő áfa - Áfa

tv.ter.hat.kív. 37. § (1) bek.belüli szolgáltatásnyújtás besorolással kerül begyűjtésre.



3.) Változás! Áfa bevallás

Kikerült a bevallásból a „80. EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből” nevű

részletező sor.

4.) Változás! Áfa bevallás

A végszámlák vonatkozásában megváltozott a 2165M-02-es lapjának kitöltése. Ezentúl fel kell tüntetni

külön sorban a végszámla adó alapját és adóját az előleg jóváíró sor(ok) figyelembe vétele nélkül és

külön sorban az előleg beszámítással keletkezett adó alapot és adót. Nézzük meg egy példán keresztül:

adott egy nettó 150.000 Ft-os termékbeszerzés, melyre korábban fizettünk nettó 100.000 Ft előleget. 

Számlaszám Teljesítés dátuma Nettó Áfa Bruttó

ELO0129-2 2021.01.29. 100.000 27.000 127.000

VEG0130-2 (előleg nélkül) 2021.01.30. 150.000 40.500 190.500
Az M-02-es lapon ezt így kell ezentúl szerepeltetni:

Látható,  hogy  a  végszámla  előleg  nélküli  összegének  egy  „V”  jelölést  kell  kapnia,  a  végszámla

végösszegének, vagyis az előleggel csökkentett értéknek pedig egy „KÜL” jelölést.

Ahhoz,  hogy  a  NAV  által  elvárt  megbontást  biztosítani  tudjuk  a  Servantes  Főkönyv  modulban,  a

végszámla  rögzítésekor,  a  [Státusz]  gombon  belül  ezentúl  meg  kell  jelölni,  hogy  az  adott  számla

végszámla, illetve az Eredeti számla végösszeg Nettó és Áfa mezőkben meg kell adni a végszámla előleg

nélküli értékeit. A fenti példát tekintve ez így nézne ki:

Amennyiben a beszerzést teljes egészében előlegként fizettük ki, vagyis nullás végszámlánk van, úgy ezt

nem  kell  szerepeltetni  az  M-02-es  lapon,  így  az  ilyen  számla  a  programból  elérhető  bevallás



nyomtatványon sem fog megjelenni és nem is adjuk át az ÁNYK részére. 

5.) Változás!

Az előző pontban részletezett  változás  miatt,  tovább fejlesztettük  a  NAV Online  számla  adat  import

funkciót is. Amikor olyan számlát töltünk le a NAV-tól, amelyben van(nak) előleg jóváíró sor(ok), akkor a

program automatikusan beállítja a Végszámla jelölést és fel is tölti az Eredeti számla végösszeg Nettó és

Áfa mezőkbe a számla előleg nélküli értékeit.

FONTOS! Amennyiben a program a számla kiállítóját nem találja meg a partner törzsben az adószám

alapján és nem is hozatjuk létre a programmal amikor ezt felajánlja, akkor a Státusz gombon belül kézzel

kell beállítanunk a megfelelő Eredeti számla végösszeg Nettó és Áfa mezőket!

6.) Újdonság!

Az Alapadatok / Áfa 0% értékek menüpontban található adatok ezután exportálhatóak excelbe az ablak

bal alsó sarkában található gomb segítségével.

7.) Változás!

A kompenzációs felárat  tartalmazó bejövő számla az áfa bevallásba a számla kiegyenlítését követően

állítható  be.  Ennek  kezelésére  teljes  mértékben  használható  a  pénzforgalmi  elszámolású  számlákhoz

fejlesztett funkciók, melyek működését biztosító főkönyvi szám besorolásokat átneveztük:

Pénzforg. Elsz. Tech. Szla helyett Pénzforg. / Komp. Elsz. Tech. Szla

Pénzforg. Elsz. Kapcs. Előz. Áfa tech. Szla helyett Pénzforg. / Komp. Elsz. Kapcs. Előz. Áfa tech. Szla

Továbbá a könyvelési képernyőn található jelölőnégyzet neve is megváltozott „Pénzforgalmi elszámolású

vagy Kompenzációs feláras számla” -ra.

Készlet modult érintő változások

1.) Újdonság!

Az Alapadatok / Áfa besorolások / Áfa 0% értékek menüpontban található adatok ezután exportálhatóak

excelbe az ablak bal alsó sarkában található gomb segítségével.



2.) Újdonság!

A Nyomtatás / Számlák / Számlák nyomtatása menüpontban az „Előjel-Számlaszám/Kelte éve” típusú

számlaszámok esetén megjelenik a kereső ablakban egy év választás mező, mellyel lehetőségünk van az

előző évi számlák nyomtatására is.

3.) Újdonság! Szerviz modul

Új  nyomtatványt  hoztunk  létre  a  Szerviz  /  Nyomtatás menüpontba  „Munkaidő  listázása”  néven.  A

nyomtatvány napi bontásban mutatja a szerelők munkaidejét. FIGYELEM, a nyomtatvány a szervizlap

Munkák  fülén  rögzített  óra mértékegységű  mennyiségeket  jeleníti  meg  a  munka  sorában  megadott

dátumhoz.

Univerzális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Számlák  nyomtatása menüpontban  az  „Előjel-Számlaszám/Kelte  éve”  típusú

számlaszámok esetén megjelenik a kereső ablakban egy év választás mező, mellyel lehetőségünk van az

előző évi számlák nyomtatására is.

Amennyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van, kérje informatikus kollégánkat a 06-1-273-

3310 telefonszámon.

Amennyiben  a  program  használatával  kapcsolatos  kérdése  van,  forduljon  az  ügyfélszolgálatunkhoz

ugyanezen telefonszámon.

További jó munkát kívánunk Önnek!

Tisztelettel:

Czinege Gábor

szoftvertanácsadó

Budapest, 2021. február 10.
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