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TÁJÉKOZTATÓ AZ EVOLUT RENDSZER 2016 ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL 
 
Törzsadatok változása 
 
Alap-számlatükör 
Az Európai Unió számviteli irányelvének a magyar számviteli szabályozásba történt beépítése miatt 
több helyen módosult a gyakorlati kivitelezést jelentő számlatükör. Ez a tény az elmúlt évtized 
legnagyobb számviteli módosításának mondható. Ennek következtében a Contorg Evolut rendszerbe 
beépített alap-számlatükröt módosítanunk kellett. Azonban mi ezt a változtatást két szempontból 
kezeltük, az egyik, ami a törvényi változás miatt vált szükségessé, a másik módosítás pedig az, ami a 
korábbi számlatükör időszerűségén való igazítás miatt következett be. 
 
1. Törvényi változás  
 
1.1 Új és megszűnt főkönyvi számlák 
 
A rendkívüli tételek megszűnése miatt töröltük a 88-as és 98-as főkönyvi számlacsoportot. Azokat az 
elszámolási jogcímeket, amelyek itt jelentkeztek átsoroltuk az egyéb ráfordítások és egyéb bevételek 
közé. Azonban az új irányelv miatt ebben a témakörben még új elszámolási, könyvelési jogcímek is 
keletkeztek, ezért az átrendezés elég alapos volt. Bevezetett fogalom a tartós, jelentős részesedés a 
kapcsolt és egyéb vállalkozások mellé, az osztalékfizetés elszámolásának változása, és a mérleg-, 
eredménykimutatási formák változása és új tételek megjelenése – mind indokolja a változások 
programon belüli átvezetését. 
 
 
Először ismertetjük, hogy az alap-számlatükör törvényi változásai melyek. Az alábbi táblázatban 
vannak azok a főkönyvi számlák, amelyek a változások miatt újként kerültek a rendszerbe. Az 
áttekinthetőség kedvéért az összes érintett főkönyvi számlát az alábbi táblázatban bemutatjuk. 
 
 

Contorg Evolut Rendszer 2016-os alap-számlatükörben megváltozott tartalmú, és új főkönyvi számlák 

   Fkvi 
számla 
száma 

Főkönyvi számla megnevezése 2016 Módosulás 
jellege 

     1. Számlaosztály új főkönyvi számlái 
 173 Tartós jelentős tulajdoni részesedés ÚJ 

191 Tartósan adott kölcsön NÉVVÁLTOZÁS 
192 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban NÉVVÁLTOZÁS 
193 Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban ÚJ 

     3. Számlaosztály új főkönyvi számlái 
 333 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ÚJ 

375 Jelentős tulajdoni részesedés ÚJ 

     4. Számlaosztály új főkönyvi számlái 
 435 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben ÚJ 

4461 Tartós kötelezettség jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ÚJ 
4581 Rövid lejáratú kötelezettség jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben ÚJ 
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     8. Számlaosztály új főkönyvi számlái 
 864 Sajátos egyéb ráfordítások NÉVVÁLTOZÁS 

864-01 Utólag adott közvetve kapcsolódó engedmény ÚJ 
864-02 Társaságba bevitt eszközök árfolyamvesztesége, ha a nyt. érték több ÚJ 
864-03 Üres ÚJ 
864-04 Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege ÚJ 
864-05 Véglegesen átadott fejlesztési célú pénzeszközök ÚJ 
864-06 Véglegesen fejlesztési célra átadott  támogatás, pénzeszközök ÚJ 
864-07 Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke ÚJ 
864-08 Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke ÚJ 
864-09 Visszafizetett fejlesztési célra kapott támogatás ÚJ 
864-10 Egyéb sajátos egyéb-ráfordítások ÚJ 

  
  871 Részesedésekből származó ráfordítás, árfolyamveszteség NÉVVÁLTOZÁS 

871-01 Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége NÉVVÁLTOZÁS 
871-02 Társaságba bevitt részesedések árfolyamvesztesége, ha az érték kevesebb NÉVVÁLTOZÁS 

871-03 
Megszűnt részesedés nyt. értéke és a kapott eszközök értékének különbözete –árfolyam-
veszteség NÉVVÁLTOZÁS 

871-04 
Átalakuláskor a megszűnt részesedés könyv szerinti értéknek és a szerzett részesedés 
értékének a különbözetet - árfolyamveszteség NÉVVÁLTOZÁS 

871-05 
Beolvadáskor a külső tulajdonosnál megszűnt részesedés könyv szerinti értékének 
különbözete - árfolyamveszteség ÚJ 

871-06 
Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál bevont részesedés könyv szerinti értékének 
árfolyamvesztesége ÚJ 

871-07 
Térítés nélkül átadott, a bef. Pü. eszközök között kimutatott részesedések nyt. szerinti 
értéke ÚJ 

  
  872 Befektetett pénzügyi eszközök ráfordítása, árfolyamvesztesége NÉVVÁLTOZÁS 

872-01 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltásakor, értékesítésekor realizált 
árfolyamveszteség NÉVVÁLTOZÁS 

872-02 Térítés nélkül átadott értékpapírok, kölcsönök nyilvántartás szerinti értéke NÉVVÁLTOZÁS 

872-03 
Befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték 
különbözetében realizált veszteség NÉVVÁLTOZÁS 

872-04 Társaságba bevitt értékpapír, kölcsön árfolyamvesztesége, ha a nyilvántartási érték a több NÉVVÁLTOZÁS 
  

  873 Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások NÉVVÁLTOZÁS 
873-01 Kölcsönök, hitelek fizetendő kamata NÉVVÁLTOZÁS 
873-02 Értékpapírok után fizetendő kamat NÉVVÁLTOZÁS 
873-03 Hátrasorolt kötelezettségek után fizetendő kamat NÉVVÁLTOZÁS 
873-04 Valódi penziós ügyletek kamatráfordítása NÉVVÁLTOZÁS 
873-05 Kamatfedezeti ügyletek vesztesége ÚJ 

  
  875 Forgóeszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetések NÉVVÁLTOZÁS 

875-01 Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének árfolyamvesztesége NÉVVÁLTOZÁS 
875-02 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének (beváltásának) árfolyamvesztesége ÚJ 
875-03 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír törlesztésekor realizált árfolyamveszteség ÚJ 
875-04 Társaságba bevitt részesedés árfolyamvesztesége ÚJ 
875-05 Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnt részesedés árfolyamvesztesége ÚJ 
875-06 Átalakuláskor megszűnt részesedések árfolyamvesztesége ÚJ 
875-07 Beolvadáskor a külső tulajdonosnál megszűnt részesedés árfolyamvesztesége ÚJ 
875-08 Tőkekivonással történő tőkeleszállítás esetén a bevont részesedés árfolyamvesztesége ÚJ 

875-09 
Forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódó 
ráfordítások ÚJ 
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  88. MEGSZŰNT SZÁMLACSOPORT MEGSZŰNT 
88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK MEGSZŰNT 

881 Társaságba bevitt eszközök nyilvántartási értéke MEGSZŰNT 
882 Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás MEGSZŰNT 
883 Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek MEGSZŰNT 
884 Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás MEGSZŰNT 
885 Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás MEGSZŰNT 
886 Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés MEGSZŰNT 
887 Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás MEGSZŰNT 
888 Tartozásátvállalás szerződés szerint MEGSZŰNT 
889 Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások MEGSZŰNT 

889-01 Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke MEGSZŰNT 
889-02 Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke MEGSZŰNT 
889-03 Elengedett követelés könyvszerinti értéke MEGSZŰNT 
889-04 Végleges fejlesztési célra adott támogatás MEGSZŰNT 
889-05 Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénz MEGSZŰNT 

 
  9. Számlaosztály új főkönyvi számlái 

 964 Sajátos egyéb bevételek NÉVVÁLTOZÁS 
964-01 Utólag kapott - közvetve kapcsolódó - engedmény ÚJ 
964-02 Társaságba bevitt eszközök árfolyamnyeresége, ha az okirati érték a több ÚJ 
964-03 Elengedett, elévült kötelezettség könyv szerinti értéke ÚJ 
964-04 Tartozásátvállalás során ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség összege ÚJ 
964-05 Véglegesen átvett (kapott) fejlesztési célú pénzeszközök ÚJ 
964-06 Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás, átvett pénzeszközök ÚJ 
964-07 Térítés nélkül átvett eszközök piaci értéke ÚJ 
964-08 Térítés nélkül kapott szolgáltatások piaci értéke ÚJ 
964-10 Egyéb sajátos egyéb-bevételek ÚJ 

972 Részesedésekből származó bevétel, árfolyamnyereség NÉVVÁLTOZÁS 
972-01 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége NÉVVÁLTOZÁS 
972-02 Társaságba bevitt részesedések árfolyamnyeresége, ha az okirati érték több NÉVVÁLTOZÁS 

972-03 
Megszűnt részesedés nyt. értéke és a kapott eszközök értékének különbözete – 
árfolyamnyereség ÚJ 

972-04 
Átalakuláskor a megszűnt részesedés könyv szerinti értéknek és a szerzett részesedés 
értékének a különbözete - árfolyamnyereség ÚJ 

972-05 
Beolvadáskor a külső tulajdonosnál megszűnt részesedés könyv szerinti értékének 
különbözete - árfolyamnyereség ÚJ 

972-06 
Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál bevont részesedés könyv szerinti értékének 
árfolyamnyeresége ÚJ 

972-07 
Befektetések közötti részesedésekhez kapcsolódó Tartozásátvállalás során - ellentételezés 
nélkül - átvállalt kötelezettség összege ÚJ 

972-08 Befektetések közötti részesedésekhez kapcsolódó Elengedett, elévült kötelezettség összege ÚJ 

972-09 
Befektetések közötti részesedésekhez kapcsolódó véglegesen fejlesztési célra kapott 
támogatás ÚJ 

972-10 
Befektetések közötti részesedésekhez kapcsolódó ellentételezés nélkül átvett részesedések 
piaci értéke ÚJ 

973 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétele, árfolyamnyereség NÉVVÁLTOZÁS 
973-01 Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kamatozó értékpapír kapott (járó) kamata NÉVVÁLTOZÁS 
973-02 Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (csökkentő tétel) NÉVVÁLTOZÁS 
973-03 Kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat NÉVVÁLTOZÁS 
973-04 Befektetési jegyek kapott hozama, azok eladásakor, beváltásakor realizált nyereség NÉVVÁLTOZÁS 
973-05 Beváltott értékpapír árfolyamnyeresége NÉVVÁLTOZÁS 
973-06 Lízingdíjban lévő kapott (járó) kamat NÉVVÁLTOZÁS 
973-07 Diszkont értékpapírnál időarányosan elszámolt összeg NÉVVÁLTOZÁS 
973-08 Társaságba bevitt értékpapír, kölcsön árfolyamnyeresége, ha az okirati összeg a több NÉVVÁLTOZÁS 

973-09 
Befektetések közötti értékpapírokhoz kapcsolódó tartozásátvállalás során ellentételezés 
nélkül átvállalt kötelezettség értéke ÚJ 
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973-10 Befektetések közötti értékpapírokhoz kapcsolódó elengedett, elévült kötelezettség összege ÚJ 

973-11 
Befektetések közötti értékpapírokhoz kapcsolódó térítés nélkül átvett pénzügyi eszközök 
piaci értéke ÚJ 

  
  975 Forgóeszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetések NÉVVÁLTOZÁS 

975-01 Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének árfolyamnyeresége NÉVVÁLTOZÁS 
975-02 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének (beváltásának) árfolyamnyeresége ÚJ 
975-03 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír törlesztésekor realizált árfolyamnyereség ÚJ 
975-04 Társaságba bevitt részesedés árfolyamnyeresége ÚJ 
975-05 Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnt részesedés árfolyamnyeresége ÚJ 
975-06 Átalakuláskor megszűnt részesedések árfolyamnyeresége ÚJ 
975-07 Beolvadáskor a külső tulajdonosnál megszűnt részesedés árfolyamnyeresége ÚJ 
975-08 Tőkekivonással történő tőkeleszállítás esetén a bevont részesedés árfolyamnyeresége ÚJ 

975-09 
Forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódó bevételek – 
Tartozásátvállalásból ÚJ 

975-10 
Forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódó bevételek - 
elengedett kötelezettségekből ÚJ 

975-11 
Forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódó bevételek - 
térítés nélkül átvett részesedésekből ÚJ 

  
    98. MEGSZŰNT SZÁMLACSOPORT MEGSZŰNT 

98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK MEGSZŰNT 
981 Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke MEGSZŰNT 
983 Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek MEGSZŰNT 
984 Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke MEGSZŰNT 
985 Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó - végleges vagyonmérleg MEGSZŰNT 
986 Beolvadáskor megszűnt részre jutó saját tőke MEGSZŰNT 
987 Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték MEGSZŰNT 
988 Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség MEGSZŰNT 
989 Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek MEGSZŰNT 

989-01 Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke MEGSZŰNT 
989-02 Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke MEGSZŰNT 
989-03 Hitelező által elengedett kötelezettség összege MEGSZŰNT 
989-04 Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás MEGSZŰNT 
989-05 Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök MEGSZŰNT 
989-06 Elévült kötelezettség összege MEGSZŰNT 
989-07 Készletek leltári többletértéke MEGSZŰNT 

 
1.2 A módosítások átvezetése 
A 2016-os évet az alábbiakban foglaltak miatt kizárólag a 2016-os programváltozattal szabad 
megnyitni!  Az új változattal felkerül a felhasználó gépére az új alap-számlatükör. 
 

• A 2016-os Evolut Főkönyvi Rendszer új funkciója, hogy a 2016-os könyvelési év megnyitásakor 
a program az ügyfelek számlatükrét a nyitással egy időben átalakítja. Ezért a nyitás kissé 
lassúbb lesz a megszokottnál! 

• A megszűnt főkönyvi számlákat a program minden egyes ügyfél megnyitásakor törli az előző 
évről áthozott számlatükörből. 

• Az új főkönyvi számlákat nyitáskor beteszi az ügyfél előző évről áthozott számlatükrébe.  
• A névváltozással jelölt főkönyvi számlákat a nyitási funkció azonnal átnevezi a 2016-os évben 

alkalmazandó megnevezésre. 
• A Készletprogramban a cikkcsoport-paraméterek vonatkozásában a megszűnt főkönyvi 

számla-hivatkozásokat a nyitás minden cikkcsoportban kicseréli az új, 2016-os főkönyvi 
számlára. 

• A Befektetett eszköz-csoportok paraméterei között a megszűnt főkönyvi számla-
hivatkozásokat a nyitási művelet kicseréli a 2016-os paraméterekre. 
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• A 2016-os nyitás a régi, 2000. évi számviteli törvényből ismert mérleg- és eredmény-
kimutatásokat kicseréli az új, módosított mérleg- eredmény-kimutatásokra.  

• Minden analitikus modul paraméter-törzse a Feltöltő alapadat-rendszerben ki van cserélve, 
konzisztens módon. Ebből nyitott új ügyfélállományok már ennek megfelelő tartalmúak 
lesznek. 

 
Fentiek miatt fontos feladat, hogy ezeket a változásokat minden cikkcsoport, és tárgyi eszköz-csoport 
esetében ellenőrizzük! 
 
Új Főkönyvi számlaszámok MINDEN CIKKCSOPORTNÁL az alábbiakra változik: 
Gazdasági esemény megnevezése ÚJ Fkvi paraméter RÉGI Fkvi paraméter 
Többlet Fkvi 969-04 989-07 
Apportba adott Fkvi 964-09 881 
Ajándékba adott Fkvi 864-10 989-01 
Ajándékból kapott Fkvi 964-09 889-01 
 
 
Új Főkönyvi számlaszámok MINDEN ESZKÖZCSOPORTNÁL az alábbiakra változik: 
Gazdasági esemény megnevezése ÚJ Fkvi paraméter RÉGI Fkvi paraméter 
Apportként adott Fkvi 864-10 881 
Térítés nélkül adott Fkvi 864-10 889-01 
Kötelezettség telj. Ellentét. Fkvi 864-10 889-01 
 
 
2. Aktualizálásból eredő módosítások 
 
2.1 Főkönyvi számlák megnevezésének módosítása 
Az eddigi Contorg alap-számlatükör elég hosszú időn át volt használatban. Ez idő alatt új adók, 
járulékok, jogcímek jöttek be, régiek szűntek meg. Erre tekintettel, összekapcsoltuk a kötelező 
változást egy ajánlott változtatással, ezért megváltoztattuk az alap-számlatükörben több főkönyvi 
számla nevét. Ezeket a 2016-os program az előző évről az új évre megnyitott számlatükrökbe nem 
emeli be a program, ezeket kizárólag az újonnan nyitott állományokban lehet majd használni.  
 

46 ELSZÁMOLÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSSEL 
461 Társasági adó 101 

461-01 Tárgyévi társasági adó NAV101 
461-02 Előző évi társasági adó NAV101 
461-03 KIVA NAV289 

462 Személyi jövedelemadó elszámolása 
462-00 Előző évi SZJA elszámolása NAV290 
462-01 Levont SZJA befizetés elszámolása NAV290 
462-02 Kifizetőt (munkáltatót) terhelő SZJA NAV103 
462-03 Osztalékból levont SZJA NAV290 
462-09 SZJA befizetés elszámolása 

463 Költségvetési befizetési kötelezettségek előírása 
463-01 Szociális hozzájárulási adó SZOCHO NAV258 
463-02 EHO kifizetőt terhelő %-os EHO NAV152 
463-03 Nyugdíjbiztosítási járulék NAV291 
463-04 Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék NAV293 
463-05 Rehabilitációs hozzájárulás NAV119 
463-06 Táppénz-hozzájárulás NAV149 
463-07 Innovációs járulék NAV184 
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463-08 Cégautó adó NAV241 
463-09 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe NAV239 
463-10 Adóbírság, késedelmi kamat NAV215 
463-11 Illetékek NAV521 

464 Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése 
464-01 Szociális hozzájárulási adó SZOCHO NAV258 
464-02 EHO kifizetőt terhelő %-os EHO NAV152 
464-03 Nyugdíjbiztosítási járulék NAV291 
464-04 Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék NAV293 
464-05 Rehabilitációs hozzájárulás NAV119 
464-06 Táppénz-hozzájárulás NAV149 
464-07 Innovációs járulék NAV184 
464-08 Cégautó adó NAV241 
464-09 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe NAV239 
464-10 Adóbírság, késedelmi kamat NAV215 
464-11 Illetékek NAV521 

474 Elkülönített alapok 
474-01 Népegészségügyi termékadó NAV923 
474-02 Szakképzési hozzájárulás NAV182 
474-03 Környezetvédelmi termékdíj NAV920 
474-09 Egyéb befizetések elkülönített alapokba 

 
54 BÉRKÖLTSÉG 

541 Bérköltségek 
541-01 Bérköltség 

55 SZEMÉLYI JELLEGÛ KIFIZETÉSEK 
551 Kifizetett egyéb személyi jellegű elszámolás 

551-01 Napidíj, külföldi napidíj 
551-02 Üzemanyag-megtakarítás 
551-03 Gépkocsi-használati díj 
551-04 Lakásépítési támogatás 
551-05 Étkezési hozzájárulás 
551-06 Jutalom 
551-07 Betegszabadság 
551-08 Táppénz-hozzájárulás 
551-09 Munkavállalóknak fizetett biztosítási díj 
551-10 Munkáltatói tagdíj önkéntes pénztárba 
551-11 Munkáltatói tagdíj-kiegészítés magán- nyugdíjpénztárba 
551-12 Különélési pótlék 
551-13 Munkáltató által átvállalt SZJA 
551-14 Vásárlási utalvány 

56 BÉRJÁRULÉKOK 
561 Bérek után fizetendő közterhek 

561-01 Szociális hozzájárulási adó 
562 Egészségügyi hozzájárulás EHO 27% 
563 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 
564 Szakképzési hozzájárulás 
565 Rehabilitációs hozzájárulás 

 
2.2 Módosítottuk az áfakulcs törzsadatokat 
Az Evolut rendszer fejlesztése régre nyúlik vissza. Azóta többször változtak az adókulcsok, mostanra 
sok lett az elavult adókulcs, ami zavaróan hatott a kulcsrendszer áttekintésében. Ezért a nem 



 Contorg Gazdasági Tanácsadó Kft
 

 

7 
 

használatos, régi, elavult adókulcsokat kivettük az alaprendszerből. Az új Áfakulcs–törzs a Feltöltő 
alapadatok állományban található ez meg, ide belépve ezeket át lehet nézni. Amennyiben úgy dönt 
Kedves Felhasználó, hogy ezt kívánja használni 2016-ban már, akkor az adott ügyfél áfakulcs-
törzsében talál egy gombot, amit megnyomva a program beemeli a Feltöltő alapadatokból az 
aktualizált kulcsokat, az elavultakat pedig törli.  
Az áfakulcs paramétereit e közben megvizsgálja, és a régi, de hatályos kulcsokat nem változatja meg.  
 

 
 
Ezt úgy hajtja végre, hogy a Készletrendszer cikktörzsében is a megfelelőt hagyja meg, nem változtatja 
meg.  
Az áfakulcsok kódjait a régi, de hatályos kulcsok esetében nem változtatja meg, ezzel a számlázási 
adatexport, adatimport nem szorul módosításra. Természetesen csak abban az esetben, ha Felhasználó 
azt saját maga különleges tartalmúra nem módosította.  
 
2.3 Módosítottuk az áfakulcsok bevallási hivatkozásait 
Ezek a változtatások azt a célt szolgálták, hogy tovább könnyítsük az áfabevallás-készítést. 

 
A minél több adat feltöltése miatt több adókulcsban két áfa bevallási sor hozzárendelése vált lehetővé. 
Az ilyen kulcsok alkalmazása után az itt könyvelt adó összege az itt beállított két bevallási sorba megy 
át.  
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Az új feltöltő alapadatban az áfakulcsoknál kimaradtak a második bevallási sorok, a befektetett 
eszközcsoportok pedig eltűntek, nincsenek meg.  
 

Egy ajánlott áfakulcs, amit kérjük, hogy az alábbi minta alapján szíveskedjenek létre hozni: 

 
 
Figyelem! 
 
Ahol számlaimport, vagy export használatban van, ott kérjük, hogy az áfakulcsok feltöltő alapadatból 
való aktualizálása után az import táblák megfelelő áfakulcs kódhivatkozásait ellenőrizni 
szíveskedjenek, ugyanis ha a 2016-os korszerűsítést követően az importfájlokban a régi áfakód nem 
egyezik meg az új áfa-kóddal, akkor az import sikertelen lesz. Ha nem aktualizálják az áfakulcs-törzset, 
akkor kézzel kell feltölteni a bevallási sorokat, melyhez ügyfélszolgálatunk szívesen ad segítséget, 
tájékoztatást. 
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