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1 Gyűjtőszámla 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) szerint 

gyűjtőszámla kiállítására van lehetőség, amennyiben az adóalany a teljesítés napján vagy az adott 
naptári hónapban ugyanannak a partnernek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet 
teljesít. A gyűjtőszámla kibocsátásának feltétele, hogy a felek előzetesen megállapodjanak 
alkalmazásáról, valamint, hogy a számla teljesítési időszaka csak akkor haladhatja meg az egy hónapot, 
ha a kibocsátó adóalany adómegállapítási időszaka ennél hosszabb, vagy ha nem tüntet fel az Áfa törvény 
89. § szerinti adómentes Közösségen belüli termékértékesítést, vagy a Közösség más tagállamában 
teljesülő, Áfa törvény 37. § szerint teljesülő szolgáltatásnyújtást. 

 A gyűjtőszámlának nincs önálló teljesítési időpontja, mivel az összes számlakibocsátásra 
jogalapot teremtő ügyletet szerepeltetni kell rajta. Minden ügyletnél fel kell tüntetni annak teljesítési 
dátumát. Az ügyleteket tételesen, egymástól elkülönülten szükséges szerepeltetni a bizonylaton úgy, 
hogy adóalapjaik összesítetten jelenjenek meg. Ezen belül minden ügyletet tovább kell bontani az 
alkalmazott adómérték, illetve adómentesség szerint.  

 A gyűjtőszámla önálló kiállítási időponttal rendelkezik, hiszen a kiállítási időpont nem lehet az 
egyes ügyletek teljesítési napja. A gyűjtőszámla könyvelésekor külön teljesítési időpontonként kell 
rögzíteni a benne foglalt ügyleteket. 

2 Gyűjtőszámla kiállításához szükséges beállítások 

2.1 Áfateljesítési dátum beállításai 
Ahhoz, hogy a rendszer képes legyen gyűjtőszámla kiállítására, a következő beállításokat kell megtenni 
az áfateljesítési dátumra vonatkozóan: 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Főkönyvi könyvelés beállítása 

2. Az Áfa gyorslapon a következő mezőket állítsa igazra: 

• Könyvelési dátumtól eltérő áfateljesítési dátum 
• Áfateljesítési dátum módosítása sorokban 

 
A Könyvelési dátumtól eltérő áfateljesítési dátum mező igazra állításával a bizonylat fejben 
engedélyezett, hogy a Könyvelési dátum és az Áfateljesítési dátum különbözzenek egymástól. 

Az Áfateljesítési dátum módosítása sorokban mező igazra állításával engedélyezett, hogy a 
bizonylat soraiban egymástól eltérő áfateljesítési dátumok szerepeljenek, amelyek a bizonylat fejben 
szereplő áfateljesítési dátumról is eltérhetnek. 
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2.2 Áfateljesítési dátum dimenzió beállítása 
A gyűjtőszámla kiállítása során a bizonylat sorok áfateljesítési dátuma dimenzióként is tárolásra kerül a 
rendszerben. Ehhez egy erre szolgáló dimenzió létrehozása szükséges, a következőképpen: 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Dimenziók 

2. A megjelenő lap menüszalagján kattintson az Új gombra, hogy egy új dimenziót hozzon létre. 

 
Dimenzióértékek létrehozása nem szükséges az áfateljesítési dátum dimenziójához, mivel 
automatikusan fog értéket kapni gyűjtőszámla könyvelésekor. 

A gyűjtőszámla kezeléséhez szükséges áfateljesítési dátum dimenziót a következőképpen kell beállítani: 

 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Főkönyvi könyvelés beállítása 

2. Az Áfa gyorslapon az Áfatelj. dátum dimenzió kódja mezőben válassza ki az áfateljesítési 
dátum dimenziókódját. 
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3 Vevők megjelölése gyűjtőszámlásként 
A rendszerben rögzített vevők, akikkel gyűjtőszámla kiállítására vonatkozó megállapodás van 
érvényben, a következőképpen jelölhetők meg gyűjtőszámlásként: 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vevők 

2. A megjelenő listából válassza ki azt a vevőt, akit szeretne gyűjtőszámlásként beállítani, és 
nyissa meg a kartonját a menüszalag Kezelés menüpontjának Szerkesztés gombjára kattintva 

3. A vevő karton Szállítás gyorslapján a Szállítólevek egyesítése funkció bekapcsolásával 
jelölhető meg a vevő gyűjtőszámlásként. 

 
Amennyiben az így megjelölt vevőknek állít ki számlát, az alapértelmezés szerint gyűjtőszámla lesz. A 
beállítás a vevő kartonon bármikor tetszőlegesen módosítható.  

Ez a mező arra is szolgál, hogy bekapcsolása esetén adott vevő részére olyan számla készíthető, melyen 
több, azonos devizanemben készült, de különálló szállítólevelek szerepeltethetők. 
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4 Gyűjtőszámlás bizonylatok 
Amennyiben a Szállítólevelek egyesítése mezővel gyűjtőszámlásként megjelölt vevő részére hoz létre 
eladási rendelést, vagy eladási számlát, akkor azokon alapértelmezetten igazra lesz állítva a 
Szállítólevelek egyesítése mező. Ez azt jelenti, hogy az eladási dokumentumból gyűjtőszámla fog 
készülni, ez a kapcsoló vezérli a következőkben részletezett gyűjtőszámla esetén érvényes működést.  

 

 
A mező értéke módosítható Eladási rendeléseken és Eladási számlákon egyaránt.  
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4.1 Áfateljesítési dátum működése 
Az eladási bizonylatok fejében gyűjtőszámla kiállítása esetén az Áfateljesítés dátuma mező nem 
szerkeszthető. Értéke automatikusan a sorokon szereplő legkésőbbi Áfateljesítési dátumot veszi fel. 

A bizonylat sorain lehetséges egymástól eltérő áfateljesítési dátumok megadása. Könyvelni csak abban 
az esetben enged a rendszer, ha a sorokon szereplő minden áfateljesítési dátum és a fejben szereplő 
áfateljesítési dátum azonos áfaidőszakba tartoznak.  

 

 

4.2 Árfolyamok megadása 
Belföldi devizás gyűjtőszámla esetén az eladási bizonylat sorain lehetséges a viszonyítási és áfa-
árfolyamok megadása. Alapértelmezés szerint a Viszonyítási árfolyam és az Áfa árfolyam adott 
soron megegyezik, a soron szereplő áfateljesítési dátum szerint kapnak az árfolyamtörzsből 
árfolyamértéket. Ezek az árfolyamértékek soronként módosíthatók az Áfateljesítés dátuma mező 
melletti AssistEdit gombra kattintva. 
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A bizonylat fejre vonatkozó viszonyítási árfolyam és áfa-árfolyam értékek a Számla részletezése 
gyorslap Pénznemkód mezője mellett található AssistEdit gombra kattintva érhetők el. Ezek a mezők 
nem szerkeszthetők, a sorokon szereplő viszonyítási árfolyamok és áfa árfolyamok súlyozott átlagai 
jelennek itt meg.  
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5 Gyűjtőszámla könyvelése 
A gyűjtőszámlák könyvelése azonos módon történik a hagyományos számlák könyvelésével, indítható 
rendelésről vagy eladási számláról is.  

Eladási rendelésen és számlán is a menüszalag Könyvelés menüpontjából könyvelhető a gyűjtőszámla.  

Gyűjtőszámla könyvelésekor a bizonylatsorok automatikusan megkapják az áfateljesítési dátum mező 
értékét dimenzióként, a Főkönyvi könyvelés beállításában meghatározott dimenziókód szerint 
(2.2. pont). 

A könyvelt gyűjtőszámlák a hagyományos számlákkal megegyező módon érhetők el a rendszerből: 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt eladási számlák 

2. A listából válassza ki azt a könyvelt számlát, amelyiket meg szeretné tekinteni.  

3. A menüszalagon kattintson a Kezelés menüpont Megtekintés gombjára, hogy megnyissa a 
könyvelt számlát.  

A létrejött könyvelt eladási Általános gyorslapján meg van jelölve, hogy az adott számla gyűjtőszámla. 



 
 

10 / 14 

 

Business Central HU lokalizáció | Gyűjtőszámla kezelés 
eladási dokumentumokon 

 

5.1 Könyvelés során keletkező Áfatételek 
Gyűjtőszámla esetén különböző áfateljesítési dátummal rendelkező sorok esetén külön áfatételek jönnek 
létre. Amennyiben azonos áfateljesítési dátummal, de eltérő áfa-azonosítóval rendelkező sorok kerülnek 
könyvelésre, ezek is külön áfatételben fognak szerepelni. Az azonos áfateljesítési dátummal és áfa 
azonosítóval rendelkező tételekből összevontan egy áfatétel keletkezik.  

Az alábbi Eladási számla könyvelése során 3 különböző áfatétel fog keletkezni. 
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Számla könyvelése során keletkező áfatételek: 

 
Ez a működés biztosítja azt, hogy a sorok a rájuk vonatkozó Áfateljesítési dátum szerint jelenjenek meg 
az Áfa analitikában. 

5.2 Könyvelés során keletkező Főkönyvi tételek 
Gyűjtőszámla könyvelése esetén az áfa teljesítési dátumok szerint külön kerül könyvelésre a Főkönyvi 
tételekben. 

 

5.3 Gyűjtőszámla jóváírása 
A gyűjtőszámla jóváírása a hagyományos számlák jóváírásával megegyező módon történik, létrehozható 
önálló jóváírás is, illetve a könyvelt számlából kiindulva is.  

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt eladási számlák 

2. A megjelenő lapon válassza ki azt a könyvelt gyűjtőszámlát, amelyet jóvá szeretné írni, majd 
kattintson a menüszalag Kezelés menüpontjának Megtekintés gombjára. 

3. Kattintson a menüszalag Helyesbítés menüpontjára, majd a Javító jóváírás létrehozása 
gombra 

3. Létrejön a gyűjtő jóváírás, a könyvelt gyűjtőszámla számlaszámára hivatkozva. 

A gyűjtő jóváírásokra is a gyűjtőszámlával azonos működés érvényes az áfateljesítési dátum és az 
árfolyamok tekintetében.  

Az eladási jóváírásokon is a Jóváírás részletei gyorslap Szállítólevelek egységesítése gombja jelzi, 
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hogy gyűjtő jóváírásról van szó, a könyvelt eladási jóváírásokon pedig az Általános gyorslap 
Gyűjtőszámla mezőjének igaz értéke. 

6 Áfaanalitika 
Az Áfaanalitika jelentés a következőképpen kérdezhető le: 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfaanalitika 

2. A megjelenő lapon adja meg a szűrőfeltételeket, melyek szerint le szeretné kérdezni a 
jelentést. 

3. Kattintson a Megtekintés gombra. 

Az Áfaanalitikában a következőképpen jelennek meg a fenti példában bemutatott könyvelt gyűjtőszámla 
áfa adatai: 
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7 Könyvelt gyűjtőszámla és jóváírás nyomtatási 
képe 

A gyűjtőszámla és jóváírás jelentés formátumát nem szükséges külön jelentéskiválasztásban beállítani, 
mivel a lokalizációs eladási számla és jóváírás jelentésformátuma tartalmazza őket. 

Gyűjtőszámla és jóváírás a következő módon nyomtatható: 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt eladási számlák/Könyvelt 
eladási jóváírások 

2. A megjelenő lapon válassza ki azt a bizonylatot, amelyet nyomtatni szeretné, és nyissa meg. 

3. A megnyitott bizonylat menüszalagján kattintson a Nyomtatás/Küldés gombra. Itt több 
lehetőség közül választhat: elküldheti a számlát/jóváírást e-mail csatolmányként, közvetlenül 
nyomtathatja, valamint Word, Excel és pdf formátumban lementheti.  

A gyűjtőszámla és jóváírás nyomtatási képén a számlasorokon szerepel az áfateljesítési dátum, valamint 
belföldi devizás számla esetén az árfolyam is, amelyen forintosításra került az összeg.  Belföldi devizás 
számlánál és jóváírásnál a teljesítések napjára vonatkozó átlagos árfolyam is feltüntetésre kerül az Áfa 
összesítő alatt. 
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