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Visszajelzés 
Kérem, ha bármilyen észrevétele, vagy javaslata van ezzel a dokumentummal 
kapcsolatban, írjon nekem a marketing@autosoft.hu e-mail címre, vagy észrevételeit 
postán a 1201 Budapest, Lenke út 35. címre várom. 

 
Verzió adatok 
Verziószám:   AMS 6.2.90.0 
Verzió státusza:  Kiadva. 
Az utolsó verzió kiadás dátuma:  2021. február 

 
Copyright 
©2012 AutoSoft Kft. Minden jog fenntartva. Ezen dokumentumban megnevezett minden 
más cégnév és terméknév, a mindenkori jogosult védjegye lehet. Az ezen dokumentumban 
fellelhető információk az AutoSoft AMS-én alapulnak és szükség esetén minden előzetes 
bejelentés nélkül módosíthatóak. A mindenkori jogosult előzetes írásbeli beleegyezése 
nélkül, ezen dokumentációkat sem részben, sem egészben nem szabad semmilyen 
formában és semmiféle eszközzel másolni vagy átadni. Minden egyéb, nem részletezett jog 
fenntartva. 

 
AutoSoft Kft. 
1201 Budapest, Lenke út 35. 
Tel.:  284-00-30, (Autosoft központ és support) 
Fax.:  421-93-00,  
Data:  421-92-99 
E-mail: autosoft@autosoft.hu 
Web: www.autosoft.hu 

 

mailto:marketing@autosoft.hu
mailto:autosoft@autosoft.hu


AUTOSOFT AMS „A PROFIT –  GENERÁTOR…” 

___________________________________________________________ 

3 / 11 
Cím: 1201 Budapest, Lenke út 35. 

Tel: +36 (1) 284-00-30  
E-mail: autosoft@autosoft.hu 

Az AMS frissítése előtt mindig készítsen mentést !!! 
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Mindenképp olvasd el!  
 
 
Üdvözlöm az AutoSoft Kft. AMS aktuális verziójának (6.2.90.0) leírásában, és 

köszönöm, hogy termékünket választotta!  

 

Ez a dokumentum leírja az új funkciókat és a legfontosabb változásokat az AMS előző 

verziójához képest. Fő célja ennek a dokumentumnak, hogy segítse a felhasználónak 

megismerni és használatba venni az AMS új változatát. 

 

Az AMS korábbi verziójának terméktámogatása (support) befejeződött a jelenlegi  

verziónak kiadásával.  

 

Arra buzdítom az olvasót, hogy figyelmesen olvassa végig a verzió teljes leírását. 

Kérem, segítse a munkámat azzal, hogy visszajelzi, mennyire volt hasznos az új verzió, 

mennyire érthető a leírása. Az észrevételeket az autosoft@autosoft.hu e-mail címre 

küldje el! 

 

Fontos megjegyzés 
 
Az AutoSoft Kft. minden esetben tesztelt és stabil verziókat ad ki!  

Amennyiben nem teljesen tesztelt, vagy „instabil” verziót bocsátunk ügyfelünk rendel-

kezésére - általában tesztelési céllal -, akkor azt minden esetben külön jelezzük! 

mailto:autosoft@autosoft.hu
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Online számla 3.0 verziója 
 
Ezen verziótól már nemcsak az adóalanyok számlái kerülnek feladásra, hanem a 
magánszemélyeké is. Túlnyomó részt mindent ugyanúgy kell végezni, mint eddig, 
vagyis, amennyiben egy magányszemélynek állítanánk ki számlát nem kell tőle sem 
adószámot, sem adóazonosító jelét elkérni, hisz ebben az esetben csak számlaadatok 
kerülnek feladásra, ellenben a vállalkozások esetén, ahol a vállalkozás adatai is, ezért 
fontos, hogy az ügyfelek jól legyenek beállítva!!! Ebben segít a munkalap és az 
anyageladás bizonylatoló ablaka, hisz mindkét felületen megjelenítjük az ügyfél 
típusát, hogy magányszemély, vagy vállalkozás (ez már eddig is megtalálható volt a 
programban). 
 
Változások az Online számla 3.0 követelményeinek megfelelése miatt röviden a 
következőek: 
 
- Országkód megadása a kimenő számlák estén (ISO kód) 
- Nem 27%-os ÁFA tartalom esetén ÁFA típus, és ÁFA megjegyzés megadása 
- Anyageladás modulban egy ellenőrző gomb beépítése bizonylatolás előtt 
 

Ország és országkód megadása 

 
Nézzük az országkódot valamivel bővebben. Minden címhez tartozik egy irányítószám, 
ehhez az irányítószámhoz meg lehet adni, hogy melyik országhoz tartozik, ez eddig is 
benne volt a programban, de eddig nem volt kötelező tölteni. Frissítés után a program 
a magyar irányítószámokat megpróbálja beazonosítani, és hozzárendeli az országot, a 
hozzá tartozó ISO kóddal. Külföldi partnerek esetén ezt viszont a felhasználónak kell 
megtennie. Nézzük folyamatában, hogy tudjuk ezt beállítani, az ügyfél kartonon az 
irányítószám melletti kérdőjelre kattintva: 
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Így belépünk az irányító szám kartonba, ahol az ország melletti kérdőjellel 
megadhatjuk az irányítószámhoz tartozó országot. 
 

 
 
Országok táblázat alatt látjuk a választható országokat, amennyiben olyan partnernek 
számláznánk, aki még nem szereplő országból származik pl.: Japán, azt az országot is 
itt tudjuk felvenni, viszont fontos, hogy a megnevezés ISO országkód és a kategória 
legyen megadva (ezeket megköveteli a NAV) 
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Nem 27%-os ÁFA tartalmú számlák 

 
Ez esetben a feladás megköveteli, hogy milyen típusba tartozik az adott tétel, és az 
miért tartozik abba a típusba, erről a: 
 https://www.autosoft.hu/NewsLetter/Show/418 
cikkünkben már beszéltünk, itt meg lehet nézni a lehetséges ÁFA típusokat, ezeket a 
könyvvelőve leegyeztetni, hogy melyek  lesznek igazak az adott számlázandó tételekre. 
 
Amennyiben ezen információ birtokába kerültünk, akkor maga a számlázás közben az 
eddig megszokott ÁFA típus megadása mellett az ÁFA megjegyzést is meg kell adni. 
 
Anyagok esetén a következő képpen néz ki a megadása az ÁFA típusna, és az ÁFA 
megjegyzésnek. Kiírást követően a soradatokban kézzel kell megadni ezen 
információkat: 
 

https://www.autosoft.hu/NewsLetter/Show/418
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Majd alatta az ÁFA megjegyzést is! A program ezek hiánya esetében nem engedi 
lementeni a kartont, de lezáráskor is ellenőrzi, hogy ki van-e töltve, és megállítja a 
számlázást.  
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Szolgáltatás esetén is haonlóan a soradatok alatt megadható, vagy módosítható az ÁFA 
adatok. 
 

 
 
Annyi egyszerüsítés elérhető, hogy szolgáltatás esetén ez előre megadható, hiszen pl.: 
egy eredet vizsga minden esetben ugyanabba az ÁFA típusba fog esni. Ez eddig is így 
volt a programban, csak itt a szolgáltatás karton bővítve lett az ÁFA megjegyzés 
mezővel.: 
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Áfa az SZJ-n keresztül adható meg, ezen nem változott semmi, csak kibővült a 
„Megjegyzés” résszel. 
 
 

Az anyageladás változása 
 
Ezen menü alá beépítettünk egy „Bizonylat ellenőrzés” gombot, ami leellenőrzi a 
számlát, hogy megfelel-e tartalmilag a NAV feladásnak. 
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 Ennek lenyomása után válik csak aktívvá a bizonylatolás gomb, viszont, ha ez le lett 
nyomva, de kiderül, hogy még valami új tételt ki kell tenni a számlára, akkor a 
„Visszanyitás” gomb lenyomása után tehetjük meg. 
 
 
 

 


