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1. Új gépjárm ű teszt gépjárm űvé min ősítése, majd a teszt 
gépjárm ű értékesítése 
 

1.1. Új gépjárm ű teszt gépjárm űvé min ősítése 
 

1.1.1. Új gépjárm ű beszerzése és beérkeztetése 
 
A teszt gépjárművé minősített új gépjármű beszerzése és beérkeztetése a már megismert 
módon történik. Sem a beszerzés, sem a beérkeztetés folyamatában nem tartalmaz a 
„normál” készleten lévő gépjárműtől eltérő lépéseket. 
 

1.1.2. Új gépjárm ű belső számlán történ ő értékesítése 
 

Az „Új gépjárm ű értékesítés”  modulban a már készleten lévő új gépjárművet belső számlán 
(INTR) a saját cég nevére le kell számlázni. 
 
A számlázás folyamatának túlnyomó része a már megismert módon történik, az eltérések az 
alábbiak: 

• „Rend.típus” meghatározása:  „Bels ő számlás”  kell legyen 
• Vevő meghatározása : a saját céget  kell kiválasztani 
• Gépjárm ű listaárának meghatározása  („Gj. listaár”): Az INTR számlázásakor 

gépjármű listaárának meghatározásánál figyelembe kell venni az addig a pillanatig 
(számlák teljesítési dátuma alapján) felmerült adott alvázszámhoz kapcsolódó összes 
bejövő GENI számlát (Pl. importőri bejövő számla értéke + szállítási költség + 
utólagos helyesbítések stb.). 
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A fentiek meghatározását követően a számlázás további folyamata változatlan. (A 

„Megrendelve” státuszba állítást követően a számlázás a  nyomógomb alatt készíthető 
el.) 
 
A belső bizonylat (INTR) kiállítását követően a gépjárművet át kell adni. 
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1.1.3. Belső számlán eladott gépjárm ű készletre vétele, mint használt gépjárm ű 
 
Az 1.1.2. pontban értékesített gépjárművet, mint használt gépjármű készletre kell venni. 
A használt gépjárművet „El őzménnyel”  kell készletre venni.  
 
Készletre vétel bizonylata – számlája – az 1.1.2. lépésben készített belső bizonylat (INTR). 
 
Készletre vételkor az alábbi kitöltésekre kell figyelmet fordítani: 

• Tulajdonos:  saját cég lesz, hiszen a belső bizonylat alapján vesszük készletre 
• Vételár:  az INTR számlán megadott ár 
• „Saját készletre”  történik a készletre vétel 
• „Számlán vásárolt”  típussal történik a készletre vétel 
• Nem „Különbözeti ÁFA”- san történik a készletre vétel 

 
A „Használt gj. értékesítés”  modulban a készletre vételt követően a „Bejöv ő számla 
rögzítés”  modulban az INTR számla alapján fel kell rögzíteni a bejövő GENI számlát. 
 

 
 
A bejövő számla rögzítést követően a „Használt gj. értékesítés”  modulban a készletre vett 
használt gépjárműhöz a berögzített bejövő GENI számlát még hozzá kell kapcsolni. 
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OK-t követően a gépjármű „Használt gj. készletre”  került. 
 
 

1.1.4. Teszt gépjárm ű értékesítése, mint használt gépjárm ű 
 

A „Használt gépjárm ű értékesítés”  modulban a  nyomógomb segítségével kell 
értékesíteni a teszt gépjárművet. 
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A gépjármű értékesítése 2 féle módon történhet: 
1. ÁFA-san : ekkor választhatóak pl. Kp-s végeladás, Hitel típusú „Rend.típusok”  
2. ÁFA mentesen : ekkor a „Teszt gj. értékesítés”  „Rend.típus” -t kell választani  

 
A megfelelő rendelés típus kiválasztását követően a számla kiállítása a már korábban 

megismert módon történik. A „Megrendelve” státuszba állítást követően a számlázás a  
nyomógomb alatt készíthető el.) 
 
Könyvelés – ÁFA kapcsolat – Utókalkuláció kapcsolat  
 
Az 1.1.2. pontban elkészített INTR belső bizonylat könyvelése: T: átvezetési számla K: 2-es 
új gépjármű készlet. 
Az 1.1.3. pontban rögzített GENI bejövő számla könyvelése: T: 2-es használt gj. készlet K: 
átvezetési számla 
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Fontos:  Az INTR számla gyakorlatilag átminősítésként működik. Hogy pontosan hova kell 
könyvelni, az attól is függ, hogy az adott márkakereskedés tárgyi eszközként kezelik tovább 
a gépjárművet, vagy készleten tartja. Az ÁFA kezelése is ettől függ (azaz, hogy az SHCO 
ÁFA-san vagy ÁFA nélkül kerül kiállításra). 
 
Az átminősítést követően, ha érkezik utólag számla ehhez az alvázszámhoz, azt már nem 
„Új gj.-höz tartozó egyéb” -ként, hanem „Használt gj.-höz tartozó egyéb” -ként kell 
könyvelni a megfelelő 2-es főkönyvi számra. 
 
A fenti metódus alapján eladott gépjármű 2 db utókalkulációval fog rendelkezni: 

• Az elsőn lesz az importőri GENI bejövő számla számla és az INTR kimenő belső 
bizonylat 

• A másikon lesz az INTR alapján berögzített GENI bejövő számla és az SHCO kimenő 
számla 

 

2. Használt gépjárm ű teszt gépjárm űvé min ősítése, majd a 
teszt gépjárm ű értékesítése 
 

2.1. Használt gépjárm ű teszt gépjárm űvé min ősítése 
 

2.1.1.  A használt gépjárm ű beszerzésének pillanatában még azt továbbértékesít ési 
céllal vásároltuk 

 

2.1.1.1. Különbözeti ÁFA kulccsal történt beszerzés  
 

2.1.1.1.1. Használt gépjárm ű beszerzés, beérkeztetés 
A „Használt gj. beszerzés”  modulban a használt gépjármű „Különbözeti ÁFA ”-san került 
beérkeztetésre. 
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A „Használt gépjárm ű értékesítés”  modulban  a készleten lévő használt gépjárművet 
belső számlán (INTR) a saját cég nevére le kell számlázni. 
 
A számlázás folyamatának túlnyomó része a már megismert módon történik, az eltérések az 
alábbiak: 

• „Rend.típus” meghatározása:  „Bels ő számlás”  kell legyen 
• Vevő meghatározása : a saját céget  kell kiválasztani 
• Gépjárm ű listaárának meghatározása  („Gj. listaár”): Az INTR számlázásakor 

gépjármű listaárának meghatározásánál figyelembe kell venni az addig a pillanatig 
(számlák teljesítési dátuma alapján) felmerült adott alvázszámhoz kapcsolódó összes 
bejövő GENI számlát (Pl. bejövő számla értéke + szállítási költség + utólagos 
helyesbítések stb.). 
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A fentiek meghatározását követően a számlázás további folyamata változatlan. (A 

„Megrendelve” státuszba állítást követően a számlázás a  nyomógomb alatt készíthető 
el.) 
 
A belső számla kiállítását követően a gépjárművet át kell adni. 
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2.1.1.1.2. Belső számlán eladott gépjárm ű készletre vétel, mint használt 
gépjárm ű 

 
Az 2.1.1.1.1. lépésben értékesített gépjárművet, mint használt gépjármű készletre kell venni. 
A használt gépjárművet „El őzménnyel”  kell készletre venni.  
 
Készletre vétel bizonylata – számlája – az 2.1.1.1. lépésben készített belső bizonylat INTR. 
 
Készletre vételkor az alábbi kitöltésekre kell figyelmet fordítani: 

• Tulajdonos:  saját cég lesz, hiszen a belső bizonylat alapján vesszük készletre 
• Vételár:  az INTR számlán megadott ár 
• „Saját készletre”  történik a készletre vétel 
• „Számlán vásárolt”  típussal történik a készletre vétel 
• Nem „Különbözeti ÁFA”- san történik a készletre vétel 

 
A „Használt gj. értékesítés ” modulban a készletre vételt követően a „Bejöv ő számla 
rögzítés”  modulban az INTR számla alapján fel kell rögzíteni a bejövő GENI számlát. 
 

 
 
A bejövő számla rögzítést követően a „Használt gj. értékesítés”  modulban a készletre vett 
használt gépjárműhöz a berögzített bejövő GENI számlát még hozzá kell kapcsolni. 
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2.1.1.1.3. Teszt gépjárm ű értékesítése, mint használt gépjárm ű 
 

A „Használt gépjárm ű értékesítés”  modulban a  nyomógomb segítségével kell 
értékesíteni a teszt gépjárművet: 
A gépjármű értékesítése 2 féle módon történhet: 

1. ÁFA-san : ekkor választhatóak pl. Kp-s végeladás, Hitel típusú „Rend.típusok ” 
2. ÁFA mentesen : ekkor a „Teszt gj. értékesítés”  „Rend.típus” -t kell választani  

 
A megfelelő rendelés típus kiválasztását követően a számla kiállítása a már korábban 

megismert módon történik. A „Megrendelve” státuszba állítást követően a számlázás a  
nyomógomb alatt készíthető el.) 
 
 
Könyvelés – ÁFA kapcsolat – Utókalkuláció kapcsolat  
 
Az 2.1.1.1.2 pontban elkészített INTR belső bizonylat könyvelése: T: átvezetési számla K: 2-
es használt gépjármű készlet. 
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Az 2.1.1.1.3. pontban rögzített GENI bejövő számla könyvelése: T: 2-es használt gj. készlet 
K: átvezetési számla 
 
Fontos:  Az INTR számla gyakorlatilag átminősítésként működik. Hogy pontosan hova kell 
könyvelni, az attól is függ, hogy az adott márkakereskedés tárgyi eszközként kezelik tovább 
a gépjárművet, vagy készleten tartja. Az ÁFA kezelése is ettől függ (azaz, hogy az SHCO 
ÁFA-san vagy ÁFA nélkül kerül kiállításra). 
 
Az átminősítést követően, ha érkezik utólag számla ehhez az alvázszámhoz, azt már nem 
„Új gj.-höz tartozó egyéb” -ként, hanem „Használt gj.-höz tartozó egyéb” -ként kell 
könyvelni a megfelelő 2-es főkönyvi számra. 
 
A fenti metódus alapján eladott gépjármű 2 db utókalkulációval fog rendelkezni: 

• Az elsőn lesz az importőri GENI bejövő számla számla és az INTR kimenő belső 
bizonylat 

• A másikon lesz az INTR alapján berögzített GENI bejövő számla és az SHCO kimenő 
számla 

 
 

2.1.1.2. Nem különbözeti ÁFA kulccsal történt besze rzés 
 

2.1.1.2.1. Használt gépjárm ű beszerzés, beérkeztetés 
A „Használt gj. beszerzés”  modulban a használt gépjármű NEM „Különbözeti ÁFA”- san 
került beérkeztetésre. 
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A „Használt gépjárm ű értékesítés”  modulban  a készleten lévő használt gépjárművet 
belső számlán (INTR) a saját cég nevére le kell számlázni. 
 
A számlázás folyamatának túlnyomó része a már megismert módon történik, az eltérések az 
alábbiak: 

• „Rend.típus” meghatározása:  „Bels ő számlás”  kell legyen 
• Vevő meghatározása : a saját céget  kell kiválasztani 
• Gépjárm ű listaárának meghatározása  („Gj. listaár”): Az INTR számlázásakor 

gépjármű listaárának meghatározásánál figyelembe kell venni az addig a pillanatig 
(számlák teljesítési dátuma alapján) felmerült adott alvázszámhoz kapcsolódó összes 
bejövő GENI számlát (Pl. bejövő számla értéke + szállítási költség + utólagos 
helyesbítések stb.). 
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A fentiek meghatározását követően a számlázás további folyamata változatlan. (A 

„Megrendelve” státuszba állítást követően a számlázás a  nyomógomb alatt készíthető 
el.) 
 
A belső számla kiállítását követően a gépjárművet át kell adni. 



   
 

 

- 15 - 
DLM Solutions  Kft.   
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

2.1.1.2.2. Belső számlán eladott gépjárm ű készletre vétele mint használt 
gépjárm ű 

 
Az 2.1.1.1.1. lépésben értékesített gépjárművet, mint használt gépjármű készletre kell venni. 
A használt gépjárművet „El őzménnyel”  kell készletre venni.  
 
Készletre vétel bizonylata – számlája – az 2.1.1.1. lépésben készített belső bizonylat INTR. 
 
Készletre vételkor az alábbi kitöltésekre kell figyelmet fordítani: 

• Tulajdonos:  saját cég lesz, hiszen a belső bizonylat alapján vesszük készletre 
• Vételár:  az INTR számlán megadott ár 
• „Saját készletre”  történik a készletre vétel 
• „Számlán vásárolt”  típussal történik a készletre vétel 
• Nem „Különbözeti ÁFA”- san történik a készletre vétel 

 
A „Használt gj. értékesítés ” modulban a készletre vételt követően a „Bejöv ő számla 
rögzítés”  modulban az INTR számla alapján fel kell rögzíteni a bejövő GENI számlát. 
 

 
 
A bejövő számla rögzítést követően a „Használt gj. értékesítés”  modulban a készletre vett 
használt gépjárműhöz a berögzített bejövő GENI számlát még hozzá kell kapcsolni. 
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2.1.1.2.3. Teszt gépjárm ű értékesítése, mint használt gépjárm ű 
 

A „Használt gépjárm ű értékesítés”  modulban a  nyomógomb segítségével kell 
értékesíteni a teszt gépjárművet: 
A gépjármű értékesítése 2 féle módon történhet: 

3. ÁFA-san : ekkor választhatóak pl. Kp-s végeladás, Hitel típusú „Rend.típusok ” 
4. ÁFA mentesen : ekkor a „Teszt gj. értékesítés”  „Rend.típus” -t kell választani  

 
A megfelelő rendelés típus kiválasztását követően a számla kiállítása a már korábban 

megismert módon történik. A „Megrendelve” státuszba állítást követően a számlázás a  
nyomógomb alatt készíthető el.) 
 
 
Könyvelés – ÁFA kapcsolat – Utókalkuláció kapcsolat  
 
Az 2.1.1.2.2 pontban elkészített INTR belső bizonylat könyvelése: T: átvezetési számla K: 2-
es használt gépjármű készlet. 
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Az 2.1.1.2.3. pontban rögzített GENI bejövő számla könyvelése: T: 2-es használt gj. készlet 
K: átvezetési számla 
 
Fontos:  Az INTR számla gyakorlatilag átminősítésként működik. Hogy pontosan hova kell 
könyvelni, az attól is függ, hogy az adott márkakereskedés tárgyi eszközként kezelik tovább 
a gépjárművet, vagy készleten tartja. Az ÁFA kezelése is ettől függ (azaz, hogy az SHCO 
ÁFA-san vagy ÁFA nélkül kerül kiállításra). 
 
Az átminősítést követően, ha érkezik utólag számla ehhez az alvázszámhoz, azt már nem 
„Új gj.-höz tartozó egyéb” -ként, hanem „Használt gj.-höz tartozó egyéb” -ként kell 
könyvelni a megfelelő 2-es főkönyvi számra. 
 
A fenti metódus alapján eladott gépjármű 2 db utókalkulációval fog rendelkezni: 

• Az elsőn lesz az importőri GENI bejövő számla számla és az INTR kimenő belső 
bizonylat 

• A másikon lesz az INTR alapján berögzített GENI bejövő számla és az SHCO kimenő 
számla 

 
 

2.1.2. A használt gépjárm ű beszerzésének pillanatában már tudjuk, hogy teszt 
gépjárm ű minősítése lesz 

 

2.1.2.1. Használt gépjárm ű beszerzés 
A „Használt gj. beszerzés”  modulban a használt gépjárművet NEM „Különbözeti ÁFA”-
san kell beérkeztetni. 
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2.1.2.2. Teszt gépjárm ű értékesítés, mint használt gépjárm ű 
 

Amennyiben a beszerzés pillanatában már tudjuk, hogy a gépjárműből teszt gépjármű lesz, 

akkor a „Használt gépjárm ű értékesítés”  modulban  a készleten lévő használt 
gépjárművet 2 féle módon értékesíthetjük: 

• ÁFA-san : ekkor választhatóak pl. Kp-s végeladás, Hitel típusú „Rend.típusok”  
• ÁFA mentesen : ekkor a „Teszt gj. értékesítés” „Rend.típus” -t kell választani  

 
A megfelelő rendelés típus kiválasztását követően a számla kiállítása a már korábban 

megismert módon történik. A „Megrendelve” státuszba állítást követően a számlázás a  
nyomógomb alatt készíthető el.) 
 
 
Könyvelés – ÁFA kapcsolat – Utókalkuláció kapcsolat  
 
A bejövő GENI számla és a kimenő SHCO számla könyvelése a már megismert módon 
történik. Ez a típusú értékesítés nem tartalmaz átminősítést. 
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A fenti metódus alapján eladott gépjármű 1 db utókalkulációval fog rendelkezni, mely 
tartalmazza a bejövő számlát GENI és az SHCO kimenő számlát. 
 


