
 

 

N T A X 
Kettős könyvviteli modul 

 
Az NTAX programcsomag alkalmas a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások számviteli, pénzügyi-, tárgyi eszköz-, 
folyószámla, és áfa nyilvántartásainak teljes körű vezetésére. Egyszeres adatbevitellel vezeti a program a számviteli 
kimutatásokat, az áfa, a folyószámla, és az eszköz analitikát. Elkészíti az évközi és az év végi bevallásokat (beleértve a 
társasági adóbevallást is). A program számolja, és könyveli az amortizációt, a bolti átlag- és az arányos áfa-t, a devizás 
könyvelésből adódó árfolyam különbözeteket. Elkészíti, kerekíti, ellenőrzi és az AbevJava-ba importálja az adóbevallási 
nyomtatványokat, év végén átértékeli a devizákat, kerekíti és összevezeti az adókat, zárja a könyvelési évet.  
 
Az NTAX program részét képzi a Személy nyilvántartási-, munkaügyi-, és jövedelem elszámolási modul (BÉR).  
 
A főkönyvi könyvelési rendszer főbb szolgáltatásai: 

 tetszőlegesen bővíthető naplók, számlatükör, kontírozások; 
 előre kontírozott gazdasági események alkalmazása, akár vállalkozásonként külön-külön, 
 évközi nyitás lehetősége (év közben kezdődő könyvelés, átalakulás, beolvadás, megszűnés); 
 elő-, normál-, végelszámolás-, felszámolás alatt lévő társaság,  
 EVÁ-s cég kezelése, költségszámla nyilvántartó lista; 
 adatbevitel, adatjavítások, módosítások időbeli korlát nélkül; 
 könyvelés devizában, árfolyam különbözet automatikus könyvelése; 
 automatikus napi árfolyam letöltés (MNB, OTP, CitiBank, Budapest Bank, K&H, MKB), banki átutalási fájl 

készítése; 
 másodlagos (6-os, 7-es) könyvelés; 
 munkaszámra, költséghelyre való könyvelés, utókalkulációs analitikák készítése; 
 automatikus áfa könyvelés, AbevJava-ba importálható áfa bevallás (65/650/651, A60, 86), önrevíziók készítése; 
 különleges áfák kezelése: belföldi, külföldi, közösségi, arányos áfa, használt cikk áfa, árrés áfa, eltérő árfolyamú 

áfa, fordított áfa, eltérő időszaki áfa; 
 főkönyvi kartonok, főkönyvi kivonatok, naplólisták, pénzforgalmi listák; 
 cégautó adó, tulajdonosi és veszteség nyilvántartás, emlékeztetők;  
 függő tételek kapcsolása, számlák automatikus kiegyenlítése; 
 01, 08, 29, 43, 09Ny, 71-s bevallások készítése, AbevJava-ba importálása;  
 többnyelvű főkönyvi kivonat, mérleg, eredmény kimutatás, word dokumentumként is;  
 kiegészítő mellékelt készítése, bővíthető képletekkel és táblázatokkal; 
 analitikák vezetése: vevő, szállító, áfa, eszköz, bank, deviza, veszteség, fejlesztési tartalék, áru; 
 eszköznyilvántartás, amortizáció könyvelése (számvitel és adótörvény szerint); 
 fejlesztési tartalék kezelés, automatikus eszközkivezetés; 
 hónapzárás lehetősége; 
 év végén deviza átértékelés, adók összevezetése kerekítéssel, automatikus évnyitás - évzárás; 
 bérszámfejtési és jövedelem nyilvántartási modul, bérfeladás; 
 mátrix nyomtató kezelés;  
 listák áthelyezése excel, pdf, illetve szöveges állományba;  
 felhasználókra szabott egyedi beállítások, jogosultsági rendszer;  
 felhasználói kézikönyv, a program kezelésének „kézhez” igazítása; 
 automatikus mentés. 

 
A Pénzügyi modul segítségével tetszőleges számlázó, pénzügyi program bizonylatait importálja és ismételt adatrögzítés 
nélkül könyveli azokat. Elkészíthető bizonylatok: 
 pénzügyi listák (pénztárbizonylatok, kinnlevőségi lista, késedelmi kamat stb.); 
 bevételi és kiadási pénztárbizonylatok és pénztárjelentés készítése; 
 egyenlegközlő, fizetési felszólító, késedelmi kamat levél készítése; 
 
Az NTAX korlátlan számú vállalkozás könyvelésére alkalmas, mindenre kiterjedő szolgáltatásai kifejezetten támogatják 
könyvelőirodai alkalmazását. 
 


