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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 
 

1.1. Bejövő számla rögzítés 
 

• „Egyéb tételes” típus gépjárműhöz kötése 
 
Bejövő számla rögzítésben „Egyéb tételes” és „Egyéb tételes cikktörzs nélkül”-i 
típusok esetében a számlához felrögzített tételekhez lehet gépjárművet kötni. 
 
A „Gépjármű”, vagy a „Rendszám” mezőbe duplán kattintva, megjelenik a „Válasszon 
egy gépjárművet vagy egy gépjárműhöz tartozó rendelést” ablak, ahol lekereshető a 
szükséges gépjármű. 

 
 

Főkönyvbe történt feladást követően a gépjárművenként lehívható riporok (pl. Főkönyvi 
karton) tartalmazza fogja a megfelelő főkönyvi szám alatt ezt a tételt. 
 

• Fordított ÁFA bevezetése 
 
Bevezetésre került az új „Fordított ÁFA” ÁFA kulcs. Bejövő számla rögzítése 
„Fordított ÁFA”-val.: 
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A „Számlafej” rögzítése csak annyiban módosul, hogy az ÁFA kulcs mezőben a 
„Fordított ÁFA”-t kell kiválasztani.  
 

 
 

Amennyiben a bejövő számla „Egyéb tételes” vagy „Egyéb tételes cikktörzs nélkül” 
típussal kerül felrögzítésre, akkor a tétel ÁFA kulcsát is „Fordított ÁFA”-ra kell állítani. 
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A tételek rögzítését követően a számla érkeztetési, jóváhagyási folyamata nem változik. 
 
A „Fordított ÁFA” ÁFA bevallásban történő megjelenésére vonatkozó információt lásd 
a 1.4. pontban a kontírozásra/könyvelésre vonatkozó információkat pedig a 1.2. 
pontban. 
 

1.2. Kontírozás 
 

• Fordított ÁFA bevezetése 
 
A „Kontírozás” modulban a „Különbözeti ÁFA” –s számlák automatikusan 
kontírozásra kerülnek a Fizetendő és az Előzetesen felszámított ÁFA főkönyvi számokra 
is. 
 

 
 

Az ÁFA összegének meghatározása a Nettó összeg X 0.2 képlet alapján történik. 
 
A „Fizetendő ÁFA” főkönyvi szám beállítása a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb 
törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusok modulban bejövő számla 
típusonként történik a „Fiz.ÁFA fök.szám” mezőben. 
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A „Fordított ÁFA”-s bejövő számla rögzítésére vonatkozó információk az 1.1. pontban 
az ÁFA bevallásban történő megjelenésre vonatkozó információk az 1.4. pontban 
találhatóak.  

 
• „ÁFA arányosítás” jelölés 

 
„Bejövő számla rögzítése” modulban eddig is megvolt a lehetőség arra, hogy adott 
bejövő számláhozjelölésre kerüljön, hogy ÁFA arányosításba tartozik. Most már 
lehetőség nyílik ezt a „Kontírozás” modulban is megtenni, illetve felülbíráni a „Bejövő 
számla rögzítésben” beállítottakat.  
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1.3. Bankkivonatok rögzítése 
 

• Módosítható megjegyzés 
 
Adott bankkivonat tételhez fűzött megjegyzés módosítható egészen addig, amíg az adott 
bank a főkönyvnek feladásra nem kerül. 
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1.4. ÁFA bevallás 
 

• Fordított ÁFA bevezetése 
 

ÁFA bevallás modulban a „Fordított ÁFA”-val felrögzített és könyvelt számlák az alábbi 
módon jelennek meg: 
 
„Időszaki teljesítésű bejövő számlák ÁFA bevallás alapján” riport végén az 
összesítésben külön szerepelnek a „Fordított ÁFA”-s számlák Nettó, ÁFA, Bruttó 
összegei. 
 

 

 



 

 

- 8 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

„Időszaki teljesítésű belföldi kimenő számlák ÁFA bevallás alapján” riport végén az 
összesítésben külön soron szerepelnek a „Fordított ÁFA”-val rögzített bejövő és 
kimenő számlák Nettó, ÁFA, Bruttó összegei. 
 

 

 

„ÁFA összesítő” riporton a „Kimenő számlák után befizetendő ÁFA” összesítésben 
külön soron szerepelnek a „Fordított ÁFA”-val rögzített bejövő és kimenő számlák 
Nettó, ÁFA, Bruttó összegei. A „Bejövő számlák alapján levonható ÁFA” 
összesítésben külön soron szerepel a „Fordított ÁFA”-val rögzített bejövő számlák 
Nettó, ÁFA, Bruttó.  

2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

2.1. Kitárolás 
 

• Új riport: Műhelykészlet riport „nem fiztendő” tételekre. 
 
Riportok/Műhelykészlet/Munkalapos/Munkalaponként menüpontból indítható riport 
szűrhető csak a „Nem fizetendő” tételekre a „Nem fizetendő csak” mező jelölésével. 
Azaz amelyekeknél a munkalapon a „Nem fizetendő” checkbox pipálásra került. 
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2.2. Értékesítési akciók 
 

• Csoportos törlési lehetőség 
 

Értékesítési akciók nyomógomb alatt található „Cikk típusú akció paramétereinek” 
beállítása ablakon lehetőség van a már felvitt tételeket csoportosan „Nem élő” státuszba 
állítani a „Csop.nem élő állítás” menüpont segítségével. 
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2.3. Gyári alkatrész rendelés 
 

• Módosítási napló 
 
Gyári alkatrész rendelés rögzítésekor, amennyiben a készletfoglalásból történő beemelt 
mennyiségben módosítás történik, a rendszer lenaplózza. 
 

 
 

2.4. Egyéb alkatrész rendelés 
 

• Módosítási napló 
 
Egyéb alkatrész rendelés rögzítésekor, amennyiben a készletfoglalásból történő 
beemelt mennyiségben módosítás történik, a rendszer lenaplózza. 
 

3. AUTÓKERESKEDELEM 
 

3.1. Új gj. értékesítés 
 

• Finanszírozási és biztosítási ügyintézést nem a márkakereskedő végzi. 
 
Új gépjármű értékesítésben a „Fin.és bizt.adatok” menüpontban található „A 
rendeléshez kapcsolódó finanszírozási és biztosítási adatok” ablakon a „Fin.-t a 
dealer int.” mező pipálásával jelölhető, hogy az adott gépjármű finanszírozási 
ügyintézését a márkakereskedő végzi-e, illetve a „Biz.-t a dealer int.” mező pipálásával 
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jelölhető, hogy az adott gépjárműhöz kapcsolódó biztosításokat a márkakereskedő 
intézi-e. 
 
 

 
 

Mindkettő mezőre szűrés végezhető az „Új gépjármű értékesítés” ablak 
„Finanszírozás” illetve „Biztosítás” fülén. 
 

3.2. Használt gépjármű értékesítés 
 

• Finanszírozási és biztosítási ügyintézést nem a márkakereskedő végzi. 
 
Használt gépjármű értékesítésben a „Fin.és bizt.adatok” menüpontban található „A 
rendeléshez kapcsolódó finanszírozási és biztosítási adatok” ablakon a „Fin.-t a 
dealer int.” pipálásával jelölhető, hogy az adott gépjármű finanszírozási ügyintézését a 
márkakereskedő végzi-e, illetve a „Biz.-t a dealer int.” pipálásával jelölhető, hogy az 
adott gépjárműhöz kapcsolódó biztosításokat a márkakereskedő intézi-e. 
 
Mindkettő mező szűrhető a „Használt gépjármű értékesítés” ablak „Finanszírozás” 
illetve „Biztosítás” fülén. 
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3.3. Modell karbantartó 
 

• ID szám az első oszlopban 
 
A „Modellek karbantartása” ablak 1. oszlopában az adott modell ID száma jelenik 
meg. 
 

4. TÖBB MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 
 

• Módosító számla 
 
2008-tól megszűnik a sztornó és a helyesbítő számla. Ez a változás a gyakorlatban csak 
annyit jelent, hogy megváltozott a sztornó és a helyesbítő számla elnevezése és kicsit 
változott a helyébe lépő új módosító számla tartalma. Munkatársaitoknak ezen 
változással semmilyen teendője nincsen, a K2D-ben ugyanúgy kell kiállítani a sztornó és 
a helyesbítő számlákat, viszont a számlák már Módosító számla feliratokkal, fejlécekkel 
készülnek el. 
 

 
 

• Különbözeti ÁFA – Használt ingóság adója 
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2008-tól megszűnt a Különbözeti ÁFA fogalom, helyébe a „Használt ingóság adója alá 
vont termék” fogalom lépett. Így ezt követően az értékesített használt gépjármű 
számlákon már ez a felirat jelenik meg. 
 

 
 
 

• Bankszámlaszám módosítási lehetőség 
 
Mindegyik prefixű számla készítésekor lehetőség van bankszámlaszámot módosítani. A 

rendszer felhozza az alapértelmezettet, de a  kattintással megnyíló „Válasszon 
bankszámlaszámot” ablakban ez cserélhető a megfelelőre. 
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• Számlákon hivatkozás a rendszer készítőjére és a megfelelő törvényre 
 
Minden a rendszerből elkészülő számla alján megjelenik a megfelelő ÁFA törvényre 
történő hivatkozás, továbbá feltűntetésre kerül a rendszert szállító cég megnevezése: 
 

 
• 15 napnál régebbi teljesítésű számlák 

 
Az egyik legjelentősebb változás az, hogy 2008-tól a teljesítést követő 15 napon belül ki 
kell állítani a számlát. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a számla dátumához képest 
maximum 15 nappal lehet korábbi dátumú a teljesítési határidő. Ezzel az új szabállyal 
minden számlázással foglalkozó munkatársnak tisztában kell lennie. Fel kell hívni a 
cégben minden számlázó figyelmét arra, hogy a teljesítést követő 15 naptári napon belül 
számlázni kell. 
A jogszabály egyenlőre nem rendelkezik arról, mi történik, ha mégsem történne meg a 
számlázás a teljesítést követő 15 napon belül. A 15 napos jogszabály nem vonatkozik a 
folyamatos teljesítésekre, a folyamatos teljesítéseknél a teljesítési dátum a fizetési 
határidő napja lesz (ahogy korábban is volt).  
A K2D rendszer abban az esetben, ha a felhasználó 15 napnál korábbi teljesítési 
dátumra kíván számlát kiállítani, nem tiltja a 15 napnál korábbi számla kiállítását, csak 
figyelmezteti a felhasználót az érvényes jogszabályokra. A felhasználónak kell 
eldöntenie, hogy módosítja a teljesítési dátumot a 15 napos szabálynak megfelelően, 
vagy kiállítja 15 napnál régebbi teljesítési dátumra számlát. 
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• Tárgyi adómentes kulcs helyett „Adó alól mentes” 
 
2008-tól a a tárgyi adómentes tevékenység megszünik, helyébe a "Adó alól mentes" 
elnevezés lép. Ez a változás azt jelenti, hogy a finanszírozási és biztosítási 
jutalékszámlák kiállításakor a korábbi tárgyi adómentes ÁFA kód helyett az "Adó alól 
mentes" (rövidítése: AAM) ÁFA kódot kell kiválasztani, ami a korábbi tárgyi adómentes 
tevékenységhez hasonlóan szintén 0%-os ÁFÁ-s, vagyis mentes az adó alól.  
 

 


