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	Az ElitCONTO 2019 könyvelőrendszer letölthető programfrissítése többek közt az alábbi fejlesztéseket is tartalmazza:
	Az elmúlt időszakban többször is változott a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. Ezen változások közül néhány a 1965A és a 1965M nyomtatványt is érinti.

A nyomtatványokon néhány adatmező változott, illetve összevonásra került. Az ÁFA törvény módosításából adódóan a törvény 6/A mellékletében a Napraforgó és a Triticale VTSZ kódja megváltozott.
A 1965A nyomtatvány 07 lapja azonban még mindig csak a régi kódokat fogadja el, az újakat még nem. Ezért a nyomtatvány kitöltésekor a kódok ellenőrzésére különös figyelmet kell fordítani.
	Az Összesítő Jelentésben nem jelenik meg az értékhatár feletti ÁFA számlaszámra könyvelt kompenzációs feláras felvásárlási jegy, amennyiben a szállító partner az adószáma alapján nem ÁFA-s.

A rendszer használatakor az alábbiakat is vegye figyelembe:
	Az Összesítő Jelentésben a Pénzforgalmi ÁFA-s partnerek számláinak könyvelésekor jelölni kell, hogy az adott partner Pénzforgalmi ÁFA-s. Pénzforgalmi ÁFA-s számla befogadásakor a partner típusánál meg kell adni a „PEAFA” típust, ezután a partnert a rendszer pénzforgalmi ÁFA-s partnernek tekinti. Az Összesítő Jelentésben a pénzforgalmi ÁFA-s partner számláját az első kiegyenlítéskor fogja szerepeltetni a rendszer, az eredeti számlán szereplő dátumokkal és összegekkel. Az eredeti számlán az ÁFA összegét vevő számla esetén „47”-el kezdődő számlaszámra (pl.: 479), szállító számla esetén „36”-al kezdődő számlaszámra (pl.: 368) kell rögzíteni.
	Az Összesítő Jelentés egy tétellé összevonja egy adott partner azonos bizonylatszámhoz tartozó, de külön tételben könyvelt azonos ÁFA mértéket tartalmazó számláit is. Tehát nem csak a különböző, hanem az azonos ÁFA mértékeket tartalmazó tételeket is össze tudja vonni a rendszer.
	Könyvelés közben a megengedett könyvelési tételszámhoz közeledve a rendszer csak egyszer figyelmeztet programindításonként.

A programfrissítés menete:
	Kattintson a frissítő programot tartalmazó hivatkozásra, utána válassza a [Futtatás] nyomógombot, melynek hatására letöltődik és elindul a frissítő program.
	Kövesse a telepítő utasításait. A programfrissítés végrehajtódik a számítógépen.

A régi program visszaállítása:
	Ha a programfrissítéssel bármilyen probléma fordulna elő, a csere előtti állapot visszaállítása a könyvelő program alkönyvtárában található VISSZA.BAT segédprogram elindításával végezhető el.
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