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rEVOL Express programban 

 
• Fordított adózás 

Ha a bizonylatot Fordított adózásnak megfelelően kell kiállítani, akkor a következő lépések szükségesek 
o ÁFA kód beállítása (csak egyszer kell elvégezni) 

A „Beállítások/ Bizonylatok I.” menü „Egyéb ÁFAkódok” felirat alatt a Fordított ÁFA mezőben válasszuk ki a 
szükséges ÁFAkódot. (Ha ilyen még nem szerepel a rendszerben, akkor a … gomb megnyomásával hozzunk létre egy 
újat „Fordított ÁFA” megnevezéssel és „Fordított ÁFA” típus kiválasztásával.) Nyomjuk meg a „Beállítások mentése” 
gombot a képernyő alján. 

o Számlázáskor az „Új számla” gomb megnyomása után megjelenő rögzítési ablak tetején pipáljuk be a „Fordított ÁFA” 
jelölőt. 

o Ezután a program automatikusan 0%-ra veszi a cikkek áfáját, százalék kijelzése helyett a FOÁ rövidítést jeleníti meg a 
bizonylaton, illetve automatikusan feltűnteti „Az adó megfizetésére a vevő kötelezett!” mondatot is. 

o Figyelem! Fordított adózás esetén a Vevő adószámát kötelezően fel kell tűntetni. Az automatikus megjelenítéshez a 
Partner adatlapján a pénzügyi információknál rögzítsük ezt az adatot! 

o Segéd funkció: Ha partner „ÁFA körön kívüli” akkor adatlapján ezt rögzíteni lehet a „Pénzügyi információknál” lévő 
jelölővel. Ha ilyen partnernek számlázunk, akkor a Fordított áfa kapcsolót nem engedi aktiválni a program, így 
elkerülhetjük a hibás számlák kiállítását. 

• Csoportos adózás 
o ÁFA kód beállítása (csak egyszer kell elvégezni) 

A „Beállítások/ Bizonylatok I.” menü „Egyéb ÁFAkódok” felirat alatt a „Csoportos adózás áfakód” mezőben válasszuk 
ki a szükséges ÁFAkódot. (Ha ilyen még nem szerepel a rendszerben, akkor a … gomb megnyomásával hozzunk létre 
egy újat „Csoportos ÁFA” megnevezéssel és „Normál ÁFA” típus kiválasztásával.) Nyomjuk meg a „Beállítások 
mentése” gombot a képernyő alján. 

o A „Törzsadatok/ Partnerek” menüben vegyük fel újként a csoportba tartózó partnert, vagy módosítsuk adatlapját oly 
módon, hogy bepipáljuk a „Csoportos adóalanyisági tag” jelölőt. 

o Ha ezen beállítások után írunk számlát, akkor a Partner kiválasztása után a program automatikusan felismeri a csoportos 
adózás tényét, és a bizonylatot ennek megfelelően fogja kiállítani. 

o Figyelem! A program megfelelő működéséhez az Eladó csoportos adószámát rögzíteni kell! 
� Indítsuk el a rendszerfelügyelő segédprogramot a Windows Start menüjéből, vagy az asztalon lévő rEVOL 

Express mappában lévő parancsikonnal! 
� Belépés után jelöljük ki a módosítani kívánt céget, majd nyomjuk a „Cég módosítása” gombot a képernyő 

alján. 
� A Pénzügyi információk alatt töltsük ki a csoportos adószámot, nyomjuk az OK gombot, majd lépjünk ki a 

Rendszerfelügyelőből. 

• Belföldi devizás számlán fel kell tüntetni az áfa összegét forintban is 
o A program automatikusan elvégzi az érintett sablonokon 
o Az árfolyamot is megjelenítni (hacsak nem „árfolyam nélküli” sablont választunk) 

• VTSZ/SZJ szám helyett vagy mellett TEÁOR is megjeleníthető a bizonylatokon. A program felületén VTSZ/SZJ szám alatt 
kell rögzíteni a szükséges adatokat, de a bizonylatok helyesen fognak megjelenni a VTSZ/SZJ/TEÁOR oszlopban. 

• „Jóváíró számla” felirat korábban megszűnt, helyette „Helyesbítő Számla / Számlával egy tekintet alá eső bizonylat” jelenik 
meg a bizonylaton. 

• Tárgyi Adómentes (TAM) áfakulcs helyett, a Mentes az Adó Alól (MAA) 
A minden érintett cikk adatlapján módosítani kell az új áfakulcsra a beállítást. 
Több termék egyidejű megváltoztatása esetén használható a csoportos „Áfakulcs cserélő” az „Egyéb” menüben. 

 

A telepítéséhez és a program használatához sok sikert kívánunk! 
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