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Újdonságok a CC-Net-ben: 
 

Az ÁFA TÖRVÉNY 
 
A 2013-as adóévnél, amennyiben a cég pénzforgalmi szemléletű 
adózást választja, kérjük, a pipát jelölje be! 

 

 
 

Ennek hatására a számlán, az egyéb adatok fülön megjelenő jelölőnégyzet 
automatikusan ki lesz pipálva, ami számlaíráskor felülbírálható, mert a törvény 
meghatároz kivételeket. 
A pénzügynél a bejövő számláknál a nem pénzforgalmi szemléletet választó 
cégek esetén is van lehetőség jelölni a pénzforgalmi szemléletű számla 
befogadását, mert a törvény szerint az ilyen befogadott számlát nekik is ezen 
szemlélet szerint kell kezelni. 

 
A 2013-as évre évnyitást (új állományok létrehozását) követően rögzíthetőek a 
szállítói, vevő számlák, csak még az évnyitást (tavalyi nyitóegyenlegek 
áthozatala) kell várni. Folyamatban van a fejlesztése, az új ÁFA törvények 
átvezetésével párhuzamosan. 
A héten még várható újabb frissítés. 



 

Elkészült az egyedi azonosítók kezelése: 
 
Akik még nem kezelték az egyedi azonosítókat, csak most indulnak, azoknak a 
frissítést követően nincs más dolguk, mint elindulni a programmal. 
 
Akik már használták a programot és bevételeztek, kiadtak egyedi azonosítókat, 
azoknak a Készletkezelés / Karbantartás / Raktárak menüpontban a 
termékkartonokat újra kell számoltatni. A raktár megnyitását követően, az adóévet 
kiválasztva a Termékkartonok újraszámítása gombra kell kattintani. 
Ezzel összekötik a kiadási / számla bizonylatot a bevételezett egyedi azonosítóval. 
Ha még nem történtek raktári mozgások az egyedi azonosítókra, csak 
bevételezés, akkor nem szükséges újraszámoltatni a termékkartont. 
 

 
 
Előfordulható hibaüzenet: 
 



 
 

Az ablakban látható, hogy melyik egyedi azonosító termék nincs raktáron, ekkor 
bevételezést kell végrehajtani, vagy áttekinteni a készletet. 
 

Egyedi azonosító kezelése, bevételezés: 

 
A termék bevételezésnél a termék megnevezése mellé a mennyiséget és az 
egyedi azonosítót fel kell tüntetni. Amennyiben lejárati időt is szeretne kezelni, 
akkor az is beírandó. 

 



 
 

Egyedi azonosítós termék raktári kiadása: 
 

A terméket betallózva, a mennyiséget megadva, a bal alsó sarokban a 
Sorozatszámok mezőjébe betallózva, megjelenik az ablak, ahol ki lehet választani 
az adott termékhez megtalálható sarzs, vagy sorozatszámos terméket. 

 

 



 

A terméket kiválasztva OK gombot nyomunk. 
 

 
 

Ha visszamegyünk a raktári bevételezéshez, ahol a fenti sarzs számos terméket 
bevételeztük, ráállva a termékre, akkor alul látható, hogy abból mikor, hol, mennyit 
adtunk ki. 
 

 
 



Egyedi azonosítós termék számlázása: 
 

A számlánál ugyanúgy a Sorozatszám kiadásnál kell betallózni az egyedi, vagy 
sarzs számmal ellátott terméket. 
 

 
 

Az egyedi azonosítók mozgása jól nyomon követhető a bevételezési kartonon. 
 

A szállítólevél esetén is a fentiekhez hasonlóan működik. A szállítólevél 
leszámlázását követően, a számlára is felkerül az egyedi, vagy sarzs azonosító. 
 

Termék: 
 

Alapadatok - Termékek / Minimál és Eladási árkészítő - karbantartó 
 



 
 

Az első lépés a minimálár elkészítése: 
- Minimálár menüpont kiválasztása – Új adat gomb megnyomása – raktár 

kiválasztása – sablon nevének megadása, a termékkategória kiválasztása – 
Frissít gomb megnyomása – OK 

- Minimálárképzésnél a beszerzési árat veszi alapul, illetve a terméknél 
megadott minimálár szorzót. 

 

A második lépés az Eladási ár karbantartása: 

- Eladási ár karbantartás menüpont kiválasztása – Új adat gomb 

megnyomása – Sablon név megadása - % megadása – deviza kiválasztása 

– Árforma kiválasztása – Frissít gomb megnyomása - OK 

 

Pénzügy: 
 

Bank menüpont alatt: 
 

Banki tranzakció kereső ablak: partner, összegre, irányokra keresés 
 
 
 


