Cé gü nkrő l
Megérkezett az ősz, vele a
változások
sora.
Többen
elhatároztuk, hogy belekezdünk
egy új ismeret megszerzésébe,
átalakítjuk munkafolyamatainkat,
a nyári szabadságolások idején elhatározott
céljainkat megvalósítjuk. Mi is így tettünk és
átalakításokba kezdtünk. Jelen hírlevelünkben
szeretnénk bemutatni Dynamics üzletágunk új
vezetőjét, Prastyik Andrást, aki az elmúlt pár
hónapban számos újítást vezetett be.
Pénzügyi rovatunkban szeretnénk segítséget
nyújtani a számlázás számviteli szabályainak
áttekintésével az Ön munkájához. Ötletek és tippek
rovatunk elindításával minden hírlevelünkben
találhat olyan információt, amivel megkönnyítjük a
Navision használatát.
Köszönjük a támogató visszajelzéseket!
Tisztelettel:

Hatt János
ügyvezető

„A profizmus a cé l”
Társaságunk
dinamikusan
fejlődő üzletágának új vezetőjét,
Prastyik Andrást szeretnénk
bemutatni a vele készített
interjúval:
Mióta dolgozol a Dynamics
üzletágban?
P.A.: 2004.február 9-én diplomáztam, és utána
egyből a Réciában kezdtem dolgozni, tehát immár 9
éve vagyok a Récia és a leánykori nevén Navision
szolgálatában.
Az üzletág vezetői kinevezésed milyen változásokat
hozott a munkádban?
P.A.: Igazából az adminisztrációs és szervezési
feladataim nőttek meg és sajnos a "tényleges" ügyféloldali munkavégzésem csökkent.
Mit szeretsz leginkább a munkádban?

P.A.: Nagyon szeretem a munkámat, nehéz egy-egy
területet kiemelni. Nagyon szeretem az új
kihívásokat, a megoldásra váró feladatokat, ezek
megoldása mindig örömöt okoz.
Mit szeretsz szabadidődben csinálni?
P.A.: Legszívesebben a szabadidőmben a
kisfiammal játszom. Sajnos kevés időm jut rá, és
amikor időm engedi, akkor a legszívesebben vele
vagyok.
Vannak-e reformok, amiket szeretnél megvalósítani
a cég működésére vonatkozóan?
P.A.: Szeretném a cégről alkotott képet még inkább
a profizmus felé eltolni. A kép, amit magam előtt
látok, egy profi magas tudással rendelkező csapat az
ügyfelek szolgálatában.
Ha lenne lehetőséged újrakezdeni, ugyanezt az utat
választanád?
P.A.: Igen. Erre egyértelműen ez a válaszom. Úgy
érzem, a megfelelő úton járok.

Aktuá lis hı́reink
Pénztárgép
használatára
kötelezettek részére a NAV által
2013. szeptember 19-én kiadott
közlemény
alapján
2013.
szeptember 30-ig pénztárgép
beszerzésére
vonatkozó
szerződést kell megkötni. Amennyiben a szerződés
megkötésére nem kerül sor és ezt az esetleges
ellenőrzéskor az adóhatóság munkatársának nem
kerül bemutatásra, a NAV bírságot szabhat ki.
Amennyiben Ön pénztárgép használatára kötelezett
és a Navisionnel való összeköttetést tervezi, illetve
azt aktualizálni kívánja a cserére való tekintettel,
kérjük keresse munkatársunkat.

Számlázás

számlázási

A
számlázásra
vonatkozó
szabályokat az ÁFA törvény X.
fejezete taglalja részletesen.
Jelen
hírlevelünkben
a
gyakorlatban leginkább jellemző
szabályokat ismertetjük különös

tekintettel a számla kötelező tartalmi elemihez
kapcsolódóan.
A számla kelte a számla kiállításának kelte. Mivel
a számla szigorú számadású bizonylat, így a számla
kelte szerint folyamatosnak kell lennie a
sorszámozásnak. Ezt a NAV a jogszabályoknak
megfelelően kezeli.
A számla sorszáma bármilyen formátumú lehet
(nem kötelező az évet sem tartalmaznia), lényeg,
hogy a cégen belül egyedileg azonosítsa a számát.
A NAV lehetőséget ad több számlázási kör
használatára is, így Ön elkülönülten tudja kezelni az
egyes telephelyeken kiállított számlákat.
A számla módosítására két lehetőség van:
A számla érvényesítésére érvénytelenítő bizonylat
(storno) számla kiállítása.
A számla kiállítására helyesbítő számlát állít ki.
A NAV-ban a bizonylat másolásával lehetősége van
egyszerűen kiválasztani a helyesbíteni kívánt
számlát, kitörölni annak nem érintett sorait.
Stornó számla
Egy korábban kiállított számlát akkor kell stornózni
(érvényteleníteni), amennyiben - számviteli
értelemben - teljes mértékben semmisé kívánja
tenni a korábban kiállított számlát. A számla
stornózása (érvénytelenítése) gyakorlatilag egy
teljesen új számla kiállítását jelenti, ami tartalmát
illetően minden szempontból megegyezik az eredeti
számlával, de ellentétes (mínuszos) előjellel kerül
kiállításra. Nagyon fontos, hogy a stornó számla
teljesítési dátumának meg kell egyeznie a
stornózni kívánt számla teljesítési dátumával, a
stornó számla kelte pedig természetesen eltérhet a
stornózni kívánt számla kelte dátumától. A stornó
számla az eredeti számla sorszámára hivatkozik.
Bár nem kötelező, de később jobban követhető, ha a
stornó számlára ráírja, hogy milyen okból volt
szükség a számla érvénytelenítésére.
Előlegszámla, előleg bekérő
Az előleg számla és az előleg bekérő között az a
különbség, hogy az utóbbi egy díjbekérő (más
néven proforma, pro forma). A díjbekérő pedig
nem számla, nem vonatkoznak rá a számlázási
szabályok. Az előleg bekérőnek tehát csak annyi a
szerepe, hogy átutalásos megrendelések esetén
addig nem állít ki az eladó számlát az előlegről, míg
azt a vevő díjbekérő alapján nem fizette ki.

Más devizában kiállított számla.
Más devizában kiállított számla esetében kötelező
tartalmi elemek között szerepel, hogy fel kell
tüntetni az áthárított ÁFA összegét forintban és az
alkalmazott árfolyamot. Ebben az esetben az
árfolyamok táblában megadott, adott teljesítési
dátumra vonatkozó árfolyam lesz a releváns
árfolyam.
E-számla
Az elektronikus számlázás összetett, komplikált
és túlszabályozott, így nem véletlen, hogy nem
csak Magyarországon, de még Európában sem
tudott igazán elterjedni (digitális aláírás, belépési
díj, szolgáltatói szerződés). Van azonban arra is
lehetőség, hogy Ön megspórolja a számla
kinyomatatásával,
postázásával
kapcsolatos
teendőket. Mivel a hatályos jogszabályok szerint a
számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles, így
nincs más dolga, mint a számlát PDF-ben
elküldeni a vevőnek e-mailben.
A Navision egy kiegészítő nyomtatói funkcióval
(http://www.1stbp.hu/) lehetővé teszi ezt az Ön
vállalatánál. Amennyiben érdekli a lehetőség,
kérjük, keresse meg Csák Balázs munkatársunkat.

Tippek é s trü kkö k
Tudta Ön, hogy a 2013.01.01-től bevezetett
pénzforgalmi szemléletű adóalanyoktól érkezett
számlák kezelésére a hatálybalépéstől kész
fejlesztéssel rendelkezünk? Amennyiben erről
többet szeretne tudni, kérjük, töltse le a
pénzforgalmi szemlélet kezeléséről készített
anyagunkat weboldalunkról.
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