
 
 

 

 
 
Tisztelt Felhasználónk! 
 
 
2018 legnagyobb változása – várhatóan – az online számlázás bevezetése 
lesz. A Contorg Evolut rendszerek fel vannak készítve az online 
számlázásra, azonban a használatba vételhez elengedhetetlenül szükség van 
a felhasználó közreműködésére. 
 

Ennek során adódó teendőkre itt, a Contorg Hírekben is felhívjuk a 
figyelmüket, illetve júniusban előadást szervezünk Felhasználóinknak a 
részükről elvégzendő műveletekről, ahová várjuk érdeklődő ügyfeleiket 
is. 
 
Új szemléletre lesz szükség 
Az online számlázás bevezetésével a számlázás megszokott rendszere 
nagymértékben megváltozik. Ha Ön számlát bocsát ki, vagy ha számlát 
fogad be, mindegyik esetben új szempontokra kell felkészülnie, a számla 
kiállítása, annak körülményei lényegesen szigorodnak.  
Az online számlázás sok olyan kérdést vet fel, amelynek eddig a 
gyakorlatban nem volt lényegesebb jelentősége. 
Ezek miatt a számlázásról alkotott eddigi nézeteinket felül kell bírálni, új 
szemlélet kialakítására lesz szükség! 
 
Könyvelő – ügyfél kapcsolat 
A számlázás kézzel, vagy egy másik programmal a könyvelésben kézi 
adatbevitelt igényel, a könyvelőnek késve átadott számlák miatt 
önrevíziót kell készíteni. 
 

Ezt el lehetne kerülni oly módon, hogy a könyvelőiroda az általa használt 
Evolut könyvelési rendszer számlázó-programjában biztosít egy 
felhasználói helyet ügyfele számlázásának, amelyet az  távoli 
eléréssel, vagy  felhőből tud használni. Ez a megoldás mindkét fél 
számára előnyös lenne! 
 
Kölcsönösen előnyös 
A könyvelő számára azzal, hogy nem kell a számlákat külön vevőnaplóra 
lekönyvelni, nem lesz késve leadott számla, nem lesz emiatt önellenőrzés, 
továbbá rálát az ügyfele számlázására, áfa-kulcs használatára, 
dátumalkalmazására, stb. még lehetne további érveket felsorolni.  
 



 
 

 

 
Az ügyfél számára előnyös lenne azért, mert kap egy teljes értékű 
számlázó-programhasználati lehetőséget, nem kell kézzel számlát írnia, 
bárhonnan elérhető, és azonnal teljesítheti az online számlázásra vonatkozó 
előírásokat, a kézi számlázással szemben nem kell kézzel a NAV webes 
felületén a számlákról adatszolgáltatást adnia, stb. Az Evolut 
számlázórendszer gondoskodik arról, hogy az adatszolgáltatás 
maradéktalanul teljesüljön! 
A számla rögzítése, kinyomtatása során PDF-ben is megtörténik a kiállított 
számla tárolása, így az az interneten is továbbíthatóvá válik. 
 

Egy könyvelői licencben az ügyfél számára biztosított számlázó-program 
nem okoz olyan többletköltséget, ami megfontolás tárgyát képezheti, 
ellenben több évtizedes tapasztalaton alapuló, megbízható, gyors, 
esztétikus megjelenésű, továbbá mindenféle törvényi előírásnak megfelelő 
számlázóprogramot kap az ügyfél. 
 

Úgy ítéljük meg – saját eddigi tapasztalataink alapján – hogy ez az ügyfél 
számára nyújtott újabb szolgáltatási lehetőségnek tekinthető, vagy ha még a 
számlázást is vállalja a könyvelőiroda, akkor annak valamilyen díjon való 
elszámolása további díjbevételt jelent az iroda számára. A vázolt előnyöket 
mindkét fél részéről mérlegelni kell! 
 
Kérdései esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! 
 
 
Contorg Kft 
 
 


