
cTm Szoft Szotverfejlesztő és Kereskedelmi Bt 

8441 Márkó, Búzavirág u.5. 

Tel. 88/270-315, Mobil : 20/980-76-28, ,www.ctmszoft.hu, E-mail : info@ctmszoft.hu 

1/4 oldal 

 

…célunk az Ön hatékonyságának növelése… 
 

Adóhatósági Ellenőrzési Adatszolgáltatás modul használatához a FuvarSys-ben 

elvégzendő beállítások 

 

I. Törzs menü/Fuvarozó (tulajdonos) adatai 

Ebben a menüpontban beállított paramétereket, több programrész használja: 

 A szoftver regisztráció 

 a számla és egyéb nyomtatványok „Szállító” adatai 

 NAV jelentés  

Kitöltése az alábbiak figyelembevételével: 

 

Magyar cég adatai fül:  

- Fuvarozó neve (1) (2) (3): A cég pontos megnevezése, az itt látható tagolásban fog a 

számlán is megjelenni 

- a képernyő jobb felső sarkában lévő szám: a cTm Szoft használja az Ön cégének belső 

azonosítására, nem szerkeszthető 

- Cég azonosító (Cégj.szám): a nevében jelölt adattal feltöltendő 

- Irsz, Település, Cím (Nyomtatványok): itt a cég székhely címét kell mezőnkénti 

bontásban megadni, ezek az adatok fognak a Számlán is szerepelni! 

- NAV címfelbontás: Fontos!!! a NAV Bevallásai során megismert tagolásban kell itt is 

szerepelni a székhelynek, ez fog az elektronikus export állományban megjelenni. 

- Levelezési cím: amennyiben van, feltöltése esetén a Számlán megjelenő adat 
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- Telefon, Fax, e-mail: szintén megjelenik a számlán 

- Adószám, Közösségi adószám: megjelenik a számlán, kötelező adat 

- EV nyilvántartási szám: a feltétel teljesülése esetén kötelező adat 

- Pénzforgalmi elszámolás jelölés: Áfa szempontjából, bejelölése fontos, a számla és a 

NAV jelentés miatt 

- Számla aláírója: kitöltés esetén minden számlára felkerülő név 

- Számlaszám előtag: ez egy egyedi igény, csak akkor használható, amennyiben le van 

egyeztetve a szoftver élesítéséig a cTm Szoft-tal. 

- Regisztrációs kód: a Tulajdonos adataihoz a cTm Szoft adja át a licence szerződés 

megkötését követően. 

- Mentés nyomógomb: a felvitelt illetve bármely módosítás lezárására szolgáló 

nyomógomb, ha helyette a Kilépés van választva a felvitt, módosított adatok 

elveszhetek. 

- Kilépés nyomógomb: (x) az ablak bezárása, a menüpont elhagyása. 

Szlovák cég adatai fül: csak abban az esetben érhető el, amikor a licence jog vásárlása erre is 

kiterjed, a NAV lista szempontjából nincs jelentősége. 
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II. Törzs menü/Vevő (Megbízó) törzs 

Az ebben a menüpontban beállított paraméterek több programrész használja: 

 a számla és egyéb (Fuvar visszaigazolás) nyomtatványok „Vevő” adatai 

 NAV jelentés  

 

Kitöltése az alábbiak figyelembevételével: 

 

- Vevőnév I.,II.: a számlára kerülő megnevezés 

- Iparág: egyedi megjegyzés 

- Partner típus: a jelölése a számlán az Áfa mértékét és hatályát beállítja 

- Ország: jelölése fontos, csak az ország rövidítése kerüljön ide, a már egyszer használt 

jelölést a program elmenti, és a következőkben elegendő a legördülő listából 

kiválasztani 

- Irsz, Település, Cím (Nyomtatványok): számlára kerülő adat, pontos kitöltése fontos 

- NAV címfelbontás: Fontos!!! a NAV Bevallásai során megismert tagolásban kell itt is 

szerepelni a székhelynek, ez fog az elektronikus export állományban megjelenni. 

!!! A már a partnertörzsben szereplő összes vevőnél ezt fel kell tölteni, a program 

annyiban segít, hogy a Közterület nevébe a Címben található adatot beírja, mivel ott 

szerepel a közterület jelleg és a házszám is, ezért innen értelemszerűen törlendő, mert 

a további adatokra más mezőket kell kitölteni.!!! 
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- Levelezési cím: amennyiben eltér a székhely címétől, a boríték címzése nyomógomb az 

itt található címet fogja használni 

- Telefon, fax, e-mail: informális adatok 

- Ügyintéző: lehet egy céghez természetesen több nevet is rendelni, az alsó sorban 

található Ügyintéző(k) nyomógombbal, kitöltése esetén nyomtatvány címezhető a 

részére, illetve a Telefonkönyv menüben megjelenik 

- Adószám/ Közösségi adószám: kitöltése kötelező, számlára kerülő adat 

Az alábbi paraméterek a számla készítését segítik: a beállított értékek kerülnek 

felajánlásra, de természetesen egyedileg számlázáskor felülbírálhatóak. A pontos beállításuk 

viszont megkönnyíti, leegyszerűsíti a számlázást 

- Fizetésmód: legördülő listából választható 

- Fizetési kondíció: naptári napban megadott érték 

- Számla teljesítés/Árfolyam dátumok: a fuvarnaplóban beállított dátumok alapján kerül 

felajánlásra… 

- Számla pénzneme: beállítható az alapértelmezett 

- Számla nyelve 

- Tiltott: Igenre állítás esetén már a fuvarfeladat vállalásánál figyelmeztet a program 

- Partnerkód (Főkönyvi kód): ez egy egyedi igény, csak akkor használható, amennyiben 

le van egyeztetve a szoftver élesítéséig a cTm Szoft-tal, a kimenő számlák főkönyvre 

való elektronikus átadásánál használható. 

- Aktuális: Igen/Nem, mivel törzsadat nem törölhető, így azon vevő akivel már a jövőben 

nem dolgozunk ’Inaktiválható’, azaz Nem-re kell a jelölést állítani. A fuvar 

rögzítésekor, számlázáskor a legördülő listában nem lesznek ’láthatóak’, viszont a 

lekérdezésekben, listákban szerepelni fog, a teljesség miatt. 

Nyomgombok, fülek: 

- Egyéb adat (fuvarnaplóban elérhető belső információ): szöveges mező, a fuvar 

rögzítése során a vevő kiválasztását követően látható 

- Egyéni adatok: jelenleg be lehet állítani, hogy a számla pdf-ben készüljön el, 

automatikusan ebben az esetben generálódik a file. 

- Új: új vevő felvitele 

- Módosít: már felvitt vevő adatainak módosítása 

- Mentés: mind az Új felvitelt mind a Módosítást ezzel kell lezárni, különben az adatok 

elvesznek. 

- Ügyintéző(k): lásd fentebb 

- Hitelkeret: a beállított értéket számlázásnál figyeli, feltétele, hogy a program történjen 

meg a pénzügyi likvidálás is 

- Boríték címzés: a felugró ablakban beállítható a boríték mérete 

- Nyomtat: a törzsadatok listázása 

- Kilépés: (x) az ablak bezárás, kilépés a menüből 

- Színskála: magyarázat a különböző betűszínnel és/vagy háttérrel jelölt sorokhoz 


