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1 Fejlesztések
1.1 Áfa törzs előkészítése NAV 3.0 adatszolgáltatásra
NAV adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan, bizonyos esetekben, speciális Áfa kódokat kell alkalmazni a
bevallásban. Ahhoz, hogy a bevallásunk hibátlan legyen, úgy az MR.C-s Áfa kódokat meg kell feleltetni a
NAV áfa kódokkal. NAV 3.0 rendszer élesítése 2021 január 01.-vel történik, jelen állapot szerint 3 hónap
türelmi idővel.
Figyelem!
Ezeket az összerendeléseket a felhasználónak kell elvégezni, a jogszabályok figyelembevételével.
A rendszerbe betöltött NAV Áfa kódok a jelenlegi dokumentációban elérhető kódokat tartalmazza, melyek
a NAV 3.0 véglegesítéséig változhatnak.

1.2 MR.C Program induláskori ellenőrzése gyorsabb eljárással történik
Gyorsítottunk az MR.C rendszer indítási algoritmusán.
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1.3 Cikk szűrés kiegészült fázis állapot szűréssel

1.4 Részletes adatböngésző, könyvelés böngésző beállított szűrő paraméterek elmenthetők
sablonba
Ez a funkció arra szolgál, ha van egy megszokott lekérdezésünk, ezt ne kelljen minden egyes alkalommal
beállítanunk, hanem el tudjuk menteni egy sablonba, és azt újra behívva máris megjelenik az elmentett
lekérdezésünk.
Ha bal felső sarokba jobb oldali egérgombbal kattintunk, megjelenik az alábbi menüsor:
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Itt megjelent két új sor:
•

Adatok visszatöltése sablonból – itt láthatjuk a már elmentett sablonainkat.

•

Adatok elmentése sablonba – itt tudjuk a beállított sablon elmenteni, esetleg már meglévőt
módosítani.
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2 Javítások
1. Bizonylat mentés másként sikertelen volt, ha az eredeti Áfa dátum nem volt kitöltve

2. Böngészőkben az oszlop cserét bizonyos esetekben nem jegyezte meg
3. Bank kivonat - előleg bekérőből - előleg számla létrehozása hiba esetén informálisabb
hibaüzenetet kapunk
4. Fix áras cikk egységárát, bejövő megrendelésen engedte módosítani
5. Belföldi devizás számlánál, az alapképzésnél, nem az áfa árfolyamot vette figyelembe
6. Kijavít egy hibát, bizonylat tétel csoportos megjegyzés módosításkor, beleírt a gyűjtő mezőbe
7. Kijavít egy hibát az utalási rendszerben, +- kompenzálást hibásan számolta
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