
EPER   MENÜSZERKEZET

 
1. SZÁMLÁZÁS

Kezdőlap
Új számla
Tömeges nyomtatás
Számlalista
Kamatszámítás
Összesítő
Vevők, ügyféltörzs
Cikktörzs
Kontír

.   
2. HÁZIPÉNZTÁR

Pénztár kezdőlap
Kiadási bizonylat
Bevételi bizonylat
Új előleg
Pénztárjelentés
Előlegek, előleg analitika

 
3. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Kezdőlap
Új írásbeli kötelezettség vállalás
Új szállítói tartozás
Szállítói számlák

Kontír, kimutatások
Teljesítések előirányzatonként

 
4. KÖNYVELÉS

Bank
Kezdőlap
Import
Kontírozás
Költségmegosztás
Banki utalás
Tömeges utalvány rendelet
TTG feladás - feladás más könyvelési rendszernek

Pénztár
Kontírozás
Költségmegosztás
Tömeges utalvány rendelet
TTG feladás - feladás más könyvelési rendszernek

Egyéb könyvelés

  

 

EPER MENÜSZERKEZET
EPER - Ügyviteli Modulok / EPER MENÜSZERKEZET

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=504


Egyéb könyvelés
Bér
Vegyes
Nyitás, évváltás
Egyéb könyvelés
Időszak váltás
TTG feladatás - feladás más könyvelési rendszernek
Költség felosztás paraméter
Költség felosztás

Listázás
Főkönyvi kivonat
Főkönyvi karton
Főkönyv
Listák
Pénzforgalmi adatok
Tételes forgalmi kimutatás
Tömeges utalvány rendelet

 
5. ADATSZOLGÁLTATÁS

Beszámoló
Mérleg
PM infó

Áfa bevallás
Szállítói ÁFA

 
6. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS

Kezdőlap (Költségvetés tervezés)
Elemi költségvetés
költségvetés módosítás 

 
7. RENDSZER BEÁLLÍTÁS

Rendszer beállítások
Rendszer
Intézményi adatok
Felhasználói jogosultságok
Számlatömbök
Pénztárak
Bankszámlák
Kötelezettség vállalás
Törzsadatok
Dokumentum sablonok
Sablonok

Személyes adatok
Jelszó csere

 
8. TÁVSEGÍTSÉG

 
 

 

2013.12.06 Számlázás modull kezdőlapja;Adatszolgáltatás/ellenőrzés
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.12.06 Számlázás modull kezdőlapja;Adatszolgáltatás/ellenőrzés

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=989


 

Az alábbi program frissítések kerültek ki: 

Számlázás modul/kezdőlap:

Lehetőségünk van több szerkesztés alatt álló számla egyszerre történő törlésére



Továbbá lehetőségünk van a szerkesztés alatt álló számlák és a lejárt fizetési határidejű számlák listájáról egy excel táblázatot létrehozni.



Adatszolgáltatás/adott intézmény/ellenőrzés: "Egyéb könyvelésben előirányzat i főkönyvelésre könyveltek listája" funkcióval bővült az ellenőrzések köre.



 

2013.11.19. Pénztárbizonylat, Írásbeli köt. váll. ,Könyvelés modul, Gyűjtött kimutatások
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.11.19. Pénztárbizonylat, Írásbeli köt. váll. ,Könyvelés modul, Gyűjtött kimutatások

 

A mai napon az alábbi frissítések kerültek ki:

1.Negatív előjelű összeg felvitele a Bevételi és a Kiadási pénztárbizonylatoknál megengedett. Negatív előjelű összeg felvitele esetében Bizonylat mentése után
figyelmeztető üzenet jelenik meg.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=974


 

 2. Új írásbeli köt. váll. felvitele esetén nem kötelező a szervezet megadása.



  

 3. Könyvelés modul/Egyéb könyvelés/ tetszőleges intézmény/költségfelosztás paraméter:  Lehetőség van szakfeladatrész letezés szűrésére



 

4. Könyvelés modul/Listázás/tetszőleges intézmény/Főkönyvi karton: Lehetőség van konkrét főkönyvi szám keresésére vagy kereshetünk a főkönyvi szám kezdő
számjegyeinek(Pl.: számlaosztály) megadásával.

 

 5. Könyvelés modul/Bank,Pénztár: Számlaválasztóknál ügyfél név alapján történő keresésre is  lehetőség van. Elegendő az ügyfélnév egy részének a megadása.



 

 6. Könyvelés modul/listázás/tetszőleges intézmény/Gyűjtött kimutatások: Gyűjtött kimutatás lekérdezése szakfeladatonként vagy szervezeti egységenként



 

 

 

 

 7.  Köt. váll./Új szállítói számla: Új Szállítói számla felvitelénél a Nettó összeg és a Bruttó összeg mező felcserélésre került az  "új írásbeli kötvál" menüvel történő
egységesítése miatt.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2013.11.10. Szakfeladatos kimutatás, függő tételek, új ellenőrzés, napi egyenleg
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.11.10. Szakfeladatos kimutatás, függő tételek, új ellenőrzés, napi egyenleg

 

A mai napon az alábbi frissítések kerültek ki:

 

1. Szakfeladatos kimutatás bevétel kiadás szerinti összesítése

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=955


 
 

 
 



 

 
 
 
 

2. Függő könyvelése, számla hozzácsatolása
 



 



 
 

 
3. Adatszolgáltatás modulban, ellenőrzés menüpont: új ellenőrzési lehetőség
 

 
 
 

4. Könyvelés modulban mostantól a napi egyenlegek lekérhetőek
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

2013.10.28. Kontírsor átadása a kötelezettségvállalásból
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.10.28. Kontírsor átadása a kötelezettségvállalásból

 

A mai napon az alábbi frissítések kerültek ki:

 

1. Kontírsor átadása kötelezettségvállalásból

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=950


 

 
 
 



 

 

2013.10.20. Csoportos kontírozáshoz utalványrenelet, tételes forgalmi kimutatás, kijelölés törzsadatok - kontírsor, szakfeladatos lista
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.10.20. Csoportos kontírozáshoz utalványrenelet, tételes forgalmi kimutatás, kijelölés törzsadatok - kontírsor,  szakfeladatos lista

 

A mai napon az alábbi frissítések kerületek ki: 

 

1. Csoportos kontírozás után utalványrendelet

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=793


 

 
 
 

 
2. Szakfeladatos lista
 



 



 
 

3. Kijelölés Törzsadatok/Kontír sor
 

 
 
 
 

4. Tételes forgalmi kimutatás összesítő
 
 



 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Devre frissítés
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / Devre frissítés

 

1. Tételes pénzforgalmi összesen, előirányzat  és forgalom táblázatos nézet (#1073)

 

 
 
 

 
 

 

 

 2. Könyvelési eredmény megmutatása (#1251)

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=795


 2. Könyvelési eredmény megmutatása (#1251)

 
 

Kontír
 



 
 
 

Könyvelés 
 

 

 
 
 

Jóváhagyott
 

 
 
 
 

3. Idegen pénzeszköz (#1242) - A 35 és 36-os bank kontírozásakor csak 488-cal kezdődő közgazdasági főkönyvi számot lehet kiválasztani.
 



 



 

 
 
 
 
 

4. Egyéb könyvelés: bér és helyesbítő (#1215)
 
 

 
 
 



 
 

 

2013.10.03. Bankimport, lekérdezések, megjelenítések
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.10.03. Bankimport, lekérdezések, megjelenítések

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=792


A mai nappal az  alábbi frissítések kerültek ki:

 

1. K&H bankimport

 

 
 

2. Kötelezettségvállalás,  adott időponthoz igazított lekérdezés 
 



 
 
 
 

3. Bér könyvelésnél utalványrendelet nyomtatása
 

 

 
4. PMINFO, Mérleg dátum -tól, -ig lekérdezési lehetőség; havi PMINFO export  kgr-nek
 



 
 

 
 
 

4. IBAN szám a számlára
 
 

 
5. Beszámoló számítási ideje
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
6. Havi beszámoló időszak választási lehetőség
 
 

 

7. Előlegek nyilvántartása oldal átalakítása
 
 



 
8. Sorszám azonosítók bevezetése
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

2013.10.02. Szállítói bankszámla, számlák kiegyenlítése
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.10.02. Szállítói bankszámla, számlák kiegyenlítése

 

A mai nappal az  alábbi frissítések kerületek ki:

 

1. Szállítói bankszámla automatikus kiválasztása abban az esetben, ha csak egy számlaszám van felrögzítve.

 

 
 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=791


 
 
 

2. A számlaösszesítő menüpont (vevő és szállító egyaránt), bővebb információ ad, hogy hol lett kiegyenlítve a számla.
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

2013.09.19. Havi főkönyvi kivonat,
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.09.19. Havi főkönyvi kivonat,

 

Az alábbi program módosítások kerületek ki:

 

1. Havi főkönyvi kivonat lekérése a havi adatszolgáltatás mellé:

 

 

Az elkészített kivonat:

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=774


 

 

2013.09.17. Számla példányozás
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.09.17. Számla példányozás

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:

 

1. Számla példányozás - törzsadatokban beállítható a példányozás

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=773


 
Ez esetben így néz ki a számla:

 



 

Nincs bejelölve a számla példányozás. 

 Ez esetben ilyen a számla:

 



 

 



 

2013.09.11. Duplikált bankimport, tételes pénzforgalmi kimutatás
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.09.11. Duplikált bankimport, tételes pénzforgalmi kimutatás

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:

 

1. Duplikált bankimport - Ha bármely importnál két ugyan olyan tétel szerepel a program rákérdez  az import  végrehajtására. Lehetőség van a dupla sorok megtekintésére.

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=768


 

 

2. Tételes forgalmi kimutatás - szakfeladatos szűrésnél részletez i az adtokat

 
 



 
 
 
 



 

2013.09.09. Költségvetés excel import, számlázó kerekítés
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.09.09. Költségvetés excel import, számlázó kerekítés

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:

 

1. Költségvetésnél lehetőség van excel tábla importálására

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=767


 

2. Számlázó kerekítés

 

 

2013.05.29. Törszsadatok, kontírozás
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.05.29. Törszsadatok, kontírozás

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=640


Az alábbi program módosítások kerültek ki:
 
1. Kontír sorokban nem enged felvenni előirányzati főkönyvi számot
 

2. Banki utalás javítás
 
3. Etalon főkönyvi számok módosításának javítása
 



 

 



 
4. Előirányzat részgazda nem kötelező
 

 
5. Új kontír sornál kontír másolása



 

 

2013.05.22. Áfa bevallás, pénztári bizonylatok
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.05.22. Áfa bevallás, pénztári bizonylatok

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   

1. Pénztár modul:  a pénztárbizonylatokon az adószám, főkönyvi szám, szakfeladat feltüntetése
 

 
 
2. Adatszolgáltatás modul, Áfa bevallás

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=639


2. Adatszolgáltatás modul, Áfa bevallás
 
- Áfa analitika táblázat változott.

 

 
A tájékoztató adatok módosításához közvetlenül az adatsorra kattintva el tudjuk végezni az adatok módosítását.
 

 



 
 
Törzsadatok, intézményi beállítások:
 
1. 45 napos halasztás választási lehetőség (Vevői számláknál)
2. Szállítói számláknál választani lehet, hogy bevallja tárgyhónapban vagy csak ha kifizette. Ezeket a beállításokat most az  intézmény admin tudja átállítani.  Most minden
intézménynél a 45 napos halasztás, és a szállítói számláknál a tárgyhóban bevallás van beállítva.
 



 

 

2013.04.10. 2013.évi számlatükör és kontírsorok
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.04.10. 2013.évi számlatükör és kontírsorok

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   

A 2013.évhez kapcsolódó számlatükör felkerült a Beállítások modul törzsadatába a MÁK tájékoztatása alapján.  A törlésre került számlaszámokhoz kapcsolódó kontírsorok is
törlésre kerültek. A használathoz kapcsolódó kijelölések megmaradtak. A számlatükröt kérjük nézzék át, és a kijelöléseket, a megnevezéseket, alábontásokat szíveskedjenek
elvégezni. 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=633


A számlatükörrel együtt módosultak a kontírsorok is. Új oszlopként bekerült a "Feladat típus" megjelelő oszlop. A meglévő kontírsoroknál alapértelmezésként minden

kontírsor "kötelező" típus megjelölést kapta,  új kontírsornál meg kell adni, hogy milyen feladat típusu legyen.

A már kikontírozott tételeknél, ha változott a számlaszám, akkor a kontírsort megfeleltettük a 2013.évi számlatükör alapján. Ott ahol törlésre került a kontírsor, újra ki kell
választani a megfelelőt.

Az új  számlatükör és a hozzá kapcsolódó kontírsorok a 2012. évi adatállományt nem  módosítja! 



 

 

 

2013.04.03. Évválasztó, bérimport, kontírsorok törlése



2013.04.03. Évválasztó, bérimport, kontírsorok törlése
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.04.03. Évválasztó, bérimport,  kontírsorok törlése

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   

1. Belépésnél évválasztó gomb. Az  évválasztás a kontírozást, a könyvelést  érinti,  ahol a kiválasztott évnél érvényes számviteli szabályok, az AHT előírásai szerint lehet
könyvelni. Ez főleg a Könyvelést, az Adatszolgáltatást és a Költségvetés tervezőt érinti. A többi modulban (Számlázó, Kötváll,  HP) látni lehet az előző időszak tételeit is.).

 
2. Volksbank import

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=631


3. Új  bér importja: 2013.évi KIR3 importot fel lehet tölteni a bérfeladás könyveléséhez a 2012. évi módszer alkalmazásával.

4. Kontír sorok törlése/inaktívvá tétele: A Beállítások modulban a Törzsadatok/Kontírsoros modulrészben törölni lehet azokat a kontírsorokat, amelyekre már nincs
szükség. A kontírsor törlésének feltétele, hogy semmilyen hivatkozás (kontírozás) ne fűződjön. Ellenkező esetben a törlés nemleges lesz, hiszen ezzel törölnénk a már
egyszer kikontírozott gazdasági eseményt. Erről a program figyelmeztetést küld.



 

5. Előlegeknél mellékletek száma megadás



 

 

 

 

2013.03.22. Áfa,kontír,kötváll,vevőtörzs-import
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.03.22. Áfa,kontír,kötváll,vevőtörzs-import

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   

1. Áfa sorrendezhető, vagyis elől van a 27 %). Könnyebb Áfa mérték kiválasztás érdekében, mivel a számlák többsége 27 %-os Áfát tartalmaz, így a 27 % legfelül van, nem
kell gördíteni az Áfa táblát.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=622


2. Kontír sor nevére ráállva látszanak a tulajdonságai



3. Írásbeli kötváll főkönyvi szám választó javítása



4. Írásbeli kötváll negatív összegű sor számításainak javítása.

5. TTG importok javítva (39-es bizonylatnem)



6. Főkönyvi karton, főkönyvi kivonat nyitó év szűrés javítása.

7.A intézmények ügyfeleit  ki-be lehet importálni a Törzsadat kezelőben.

  



  

 

2013.03.20. Számla import
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.03.20. Számla import

 

Számla import másik számlázó programból:

Az EPER rendszerébe lehet excel formátumú számlákat importálni.
Két féle excel import lehetőség közül tudunk választani, az egyikben külön fülön van a fej és a tétel,
a másikban egyben az egész (két soros számla esetén két  sor lesz).

Számlaimport lépései: 
 
 1. A Rendszer beállítások menüben a Számlatömböknél fel kell vennünk egy „Importált számla” számlatömböt,  mivel ebbe a számlatömbbe fogjuk az importált számlákat
feltölteni. A Szerkesztésnél látjuk, hogy a „Szerkesztés Törlés” mellett megjelenik az  „Importálás”  gomb is.  
 

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=621


 
 2. A Importált  számla számlatömb felvételénél beállítjuk a számlatömb adatait. Pld. Ha szeretnénk megkülönböztetni az importált számláinkat oly módon, hogy a
sorszámok előtt  megjelenjen az „IMP” megjegyzés előjelzésként, akkor beírjuk az „Előjelzéshez”  az „IMP”  betűket. 

 

 
 3. Ahhoz, hogy importálni tudjunk,  a felhasználói jogosultságokat is be kell állítanunk, vagyis hozzá kell rendelni a hozzáférést ahhoz  a személyhez, aki a  számlaimportokat
fogja végezni.

 



 
4. Visszalépünk a „Számlatömbök”  menüponthoz és az importált számláknál megnyitjuk az importálást az „importálás”  gombra kattintva. Kiválasztjuk az elmentett excel
file-t  és rákattintunk az  „Importálás”  gombra.

 



 



 
5. Az  excel táblához tartozó struktórában az oszlopneveket módosíthatjuk a tényleges excel táblák megnevezéseire, hogy az importálásnál a program felismerje az
oszlopokat. 

 
 

 
 6. Sikeres import után a program üzenetet küld. „Az importálás s ikeresen befejeződött”.

 



 

 
 7. Ha belépünk a „Számlázó” modul import számlákhoz, ellenőrizni tudjuk az átimportált számlákat. 

 



 
8. Minden számlát megnyithatjuk, ha a „Részletekre”  kattintunk 
 



 
9. Következő importnál a program figyeli, hogy melyek voltak azok a számlaszámok, amelyeket már importáltunk, így elkerüljük, hogy egy számla többször is be legyen
importálva.  

 



 
 10. Deviza számlát is tudunk importálni, nemcsak forint számlát.

  



 
 

  
11. Excel struktúra: számla adatok tételei 
 



 
12. Excel struktúra: számla feljéc tételei 
 



 



 

2013.03.08. Beszámoló,mérleg excel export
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.03.08. Beszámoló,mérleg excel export

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   

Beszámoló  és mérleg excel export lehetőség, vagyis a beszámoló űrlapokat és a mérleget átmásolja a program egy excel táblázatba, ahol szerkesztésre, mentésre és
kinyomtatásra is van lehetőség. 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=600


 



 

 

2013.03.05. Számlázó, Könyvelés, Beszámoló-Mérleg
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.03.05. Számlázó, Könyvelés, Beszámoló-Mérleg

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:  

Számlázó modul

1.       Számlázóban: ezentúl lehet SZÉP kártya és Erzsébet utalvány fizetési módot választani, úgy viselkednek mint a készpénzes számlák, tehát a teljesítési, a
számla kiállítási és a fizetési határidő azonos. Fontos  figyelmeztetés: a házi pénztárban történő kifizetése a kp. számlával azonos módon jelenik meg, azaz a
pénztár egyenlege változik.  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=598


 

Könyvelés modul

2.       Számlák kiegyenlítése soronként: A többsoros szállítói és vevői számlákat  soronként lehet a számlákat kiegyenlíteni, vagyis pénztárban, bankban nem
számlát kell választani,  hanem számla sort.  A soronkénti átvételnél a program átveszi a már kikontírozott bizonylatok adatait: számla sor kontírozását.
megjegyzését, pontos összegeit.

2/a. Szállítói számla

 



 



 



 

2/b. Vevői számla  

 



 

 



3.       Egyéb könyvelés módosítás :  Az egyéb könyvelés is bekerül a főkönyvbe jóváhagyáskor (eddig csak feladáskor került be).



 

Adatszolgáltatás modul

4.       Mérleg: KGR feladás

 

2013.02.19 2013. évi ÁFA bevallás
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.02.19 2013. évi ÁFA bevallás

 

Az alábbi program módosítások kerület ki: 

1. 2013.évi 1365 kötegelt  áfa bevallás, azonosító adatok bővítése, módosítása.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=592


1. 2013.évi 1365 kötegelt  áfa bevallás, azonosító adatok bővítése, módosítása.

 

2.  Áfa bevallás analitika módosításoknál, a hiba táblázatban rá lehet katt intani a hibás tételekre, így a program egy másik lapon megnyit ja az adott tételt a
kontírozásához.  Így az egyszerűen és gyorsan javítható,  módosítható lesz. 

A javítás menete:  



 



 



 

2013.02.18. Házipénztár - pénztárbizonylatok
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.02.18. Házipénztár - pénztárbizonylatok

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   

A „Beállítások modulban” az intézmény beállításoknál be lehet állítani, hogy a pénztár bizonylaton csak a bruttót lehessen behívni szállítói számláról vagy berögzíteni. Nincs
nettó és áfa mező, az Áfa a kontírsor szerint i beállítás alapján könyvelődik. Az utalványrendeleten is kontírozás után kerül fel a megosztás.

Alap esetben nettó - áfa - bruttó  adatokat kér a pénztári adatbekérő, de aki csak a bruttó  összegeket szeretné a pénztárban rögzíteni, az meg tudja változtatni a
beállítások modul, intézményi adatok módosításával oly módon, hogy a beállítás mellett i pipát kiveszi. Ebben az esetben a pénztári bizonylatokra csak a ténylegesen
kifizetett, bruttó összeg fog kerülni. 

 

2013.02.14. HP,Áfa,Kötváll,előirányzat, beszámoló
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.02.14. HP,Áfa,Kötváll,előirányzat, beszámoló

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:  

1. Házipénztár:  Automatikus kerekítés javítása. A hibásan felvitt  bizonylatokon is javításra került a kerekítés.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=591
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=584


2. Házipénztár:  Közös kontír olyan pénztári soroknál, ahol csak számla volt  kiválasztva.

 



 

3. Könyvelés:  Elemi költségvetési sort nem lehet duplán rögzíteni (főkönyvi szám - szakfeladat- szervezet mezőre nézve)

 



4. Könyvelés:  Bank sorok importjánál, a file sorainak sorrendjében tölti be a sorokat az eper

5. Kötelezettség vállalás: Áfa külön soros utalványrendeletek javítása 



 

6. Könyvelés:  Bér menthető könyvelés nélkül bármikor nem kell a T/K nak egyeznie



7. Kötvállalás:  számlán el lehet menteni a terhelendő bankot



8. Adatszolgáltatás: Áfa bevallás

Sok helyen az a probléma hogy az Áfa paraméter nincs kitöltve a kontírsornál, ezért ezeket a tételeket eddig nem hozta az áfa analitika táblázat.

Most a módosítás után az Áfa analit ikában már figyelembe veszi ezeket és a korábbi tételeket is a program.

Ez azonban azoknál lehet probléma akik eddig nem az EPER-rel kész ítették el az áfa bevallást, és már 2013-tól már elkezdték használni ezt a funkciót.

Most,  az Áfa bevallási menüpontba való belépéskor, meg kell jelölnie, hogy eddig hogyan készítette a bevallást.

Ha nem, akkor újra meg kell adni az áfa bevallás időszak induló dátumát! Ezután többet erre nem kérdez  rá a rendszer, és csak azokat a tételeket veszi figyelembe ami az
induló dátumtól későbbi időpont.

Viszont, ha az  igent választja, de mégsem az EPER-rel készítette, vagy egyértelmű hogy nem jó a bevallás, akkor az összes addigi ÁFA számítását vissza kell oldania, és újra
el kell végezni a számítást minden időszakra,  annak érdekében hogy az Áfa analitika jó legyen.



 

9. Adatszolgáltatások: Áfa bevallás számítás javításánál, ha a bevételi (210.mozgásnem) kontír soroknál nincs áfa paraméter megadva, akkor a program úgy számol,
mintha az "adóköteles" lenne beírva.



 

10.  Mérleg javítás: 74, 75 összegző sorok számítását javítottuk.

 

 

2013.01.31. Számlázás,HP,Kötváll.,Mérleg módosítások
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.01.31. Számlázás,HP,Kötváll.,Mérleg módosítások

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:  
 
1. Számlázó modul:
- Számla nyomtatási kép megjelenítési lehetőség:
Számlakészítés során mentés előtt, le lehet képernyőre kérni a szerkesztés alatt lévő számla nyomtatási képét, a hibák elkerülése végett.  A nyomtatási kép bezárása után
a számla nem kerül véglegesítésre, azaz nem kapja meg a sorszámot, így az adatokat módosítani lehet.
 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=564


 
2. Házi pénztár modul:
- Ház i pénztár automatikus kerekítés:
A beállítások modulban a pénztár beállításnál be lehet állítani, hogy a házipénztári bizonylatok kitöltésénél az automatikus kerekítés engedélyezését. Ehhez a menüponthoz
be lehet állítani egy tartozik és egy követel kontír sort. Ha be van kapcsolva az automatikus kerekítés, és a pénztár bizonylat nem 0-ra, vagy 5-re végződik, akkor felvesz
egy kerekítési sort, amelyhez ha a kontír sorok is be vannak állítva, akkor ki is kontírozza.
 

 
3. Kötelezettség vállalás i modul:
- Új szállítói számlánál felvitelénél az ügyfél kiválasztásánál az ügyfélhez tartozó bankszámla szám is megjelenik.
 



 
- Kötelezettség válla lási kimutatásban a szerződött összeg nem jelenik meg, ha mínusz lesz  az értéke, ha egy szerződéshez több számlát, vagy nagyobb értékű számlát
csatolnak. A szerződött feletti összeg a számlázott osz lopban fog megjelenni. 
 
4. Adatszolgáltatások modul:
- Mérlegsorok helyesbítése.
 
5. Beállítások modul:
- Új számlatömb felvitelkor lehetőség van az intézménytől eltérő számlakiállító adatok megadására.
Ha kitöltik az adott számlatömbhöz kapcsolódó, másik számlakiállító adatokat, akkor ezek az adatok fognak megjelenni a számlatömbön.
Az adatokat csak az intézmény admin tudja felvinni ezeket az adatokat. Számlatömb felvitele után a felvitt  adatokat nem lehet módosítani!
 



 



 

2013.01.28. Pénztár,kötváll.,könyvelés modulok frissítése
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.01.28. Pénztár,kötváll.,könyvelés modulok frissítése

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:  
 

1. Főkönyvi karton és kivonat részletezés szűrése: előirányzat, teljesítés,  állományi számlákra
2. Több új fajta utalványrendelet, a bizonylat keltével azonos teljes dátum kiírásával.
3. Pénztár bizonylat utalványrendelettel

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=563


 
4. Kötelezettségvállalási lap: Kötváll modulban

 

 
5. Előleg kontírozás: lehetőleg van az felvitt előlegeket előkontírozni.

 



 

 

2013.01.22. Költségvetés évválasztó, egységes Áfa törzs
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.01.22. Költségvetés évválasztó, egységes Áfa törzs

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   
 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=562


 
1. Költségvetéshez évválasztó év szerkeszthetőség.

Az eredet költségvetés rögzítésénél megjelenik a könyvelés dátuma. Az évválasztó segítségével ki lehet választani az előző évet is,  így azt is lehet szerkeszteni akkor is, ha
már történt feladás arra az évre. 
A feladás után lehet javítani, szerkeszteni a  tételeket, hasonlóan a főkönyvi nyitó könyvelésnél.
 

2. Áfa törzs összevonása,  amely hatására a módosítási lehetőség megszűnik. A program egységes Áfa törzset fog használni.
 



 

 

2013.01.15. Előleg kezelés résztörlesztésnél.
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.01.15. Előleg kezelés résztörlesztésnél.

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:    

A Ház ipénztár modulban, az Új előlegek kezelése és Előlegek analitikus nyilvántartási menüpontja bővült  Hitel és Egyéb előleg típussal, ahol lehetőség van a
részkiegyenlítésre. A hitel és az egyéb előlegek részösszegekkel is szabadon visszafizethető készpénzzel. A pénztári befizetésnél létrejön automatikusan egy bevételi
pénztár bizonylat. A felvett hitellel és egyéb előlegekkel kapcsolatos pénzmozgások nyomon követhető a a rendszerben,  A részletes kiegyenlítési lista az egyenleg listán a +
gomb megnyomásával érhető el. 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=561


 

 



 

 
 



 
 
 
 

 

 

 



 

2013.01.14. Törzsadatok módosítása
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.01.14. Törzsadatok módosítása

 

Ezentúl az intézménygazdák nem változtathatják meg az intézményi beállításoknál az alábbi törzsadat beállításokat.
Ezt csak a rendszer "administrátori" jogokkal rendelkezők tehetik meg. (Pld. a terület i képviselők és az ügyfélszolgálat.)
 
Változások: 

 

2013.01.11. Házipénztár, utalványrendelet módosítások
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.01.11. Házipénztár,  utalványrendelet módosítások

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   

1. Pénztárban rögzített Áfa

A pénztári KI -vételi bizonylat rögzítésekor a bejövő számlán szereplő Áfa 20 Ft-al térhet el a program által kiszámolt Áfa értékétől. Ez azt jelenti, hogy ha nem egyezik

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=556
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=541


meg a két Áfa érték, akkor kézzel javítani lehet 20 Ft különbség erejéig. 

 



 

2. Utalványrendeletet szereplő cím

Utalványrendeleteken a cím javítva lett, mert  eddig az ügyfél címét hozta. 

 

2013.01.10. Számlázó, Házipénztár, Bank módosítások

EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.01.10. Számlázó, Házipénztár,  Bank módosítások
 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   

Számlázó, Házipénztár, Bank módosítások

1. A számlázó modulban a stornózott számlák színezése a számlalistában megváltozott.
2. Számlázó dátum módosítása: A számlázóban mostantól meg lehet adni a számla keltét, a számlázóban lévő legnagyobb számla kelte,  és a mai dátum között.
3. Pénztár és kötelezettség vállalási felületeken a sor törlése gombot áthelyezésre került a sor elejére a könnyebb használhatóság érdekében.
4. A Takarékszövetkezet bank importnak módosult a formátuma, de működik a tavalyi formátummal is.
5. Bank importokban az import ellenőrzése javítása. Az ellenőrzést újrafuttatva nem importálja újra az eredeti sorokat.
6. Tömeges utalványrendelet nyomtatási lehetőség a bankban és a pénztárban.

 

2013.09.24. Főkönyvi szűrőknél a szervezet szűrő átalakítása ComboBoxra
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.09.24. Főkönyvi szűrőknél a szervezet szűrő átalakítása ComboBoxra

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=540
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=783


 

1, Főkönyvi szűrőknél a szervezet szűrő átalakítása ComboBoxra



2 Pénztár/Előleg gombok elrendezése

 3. Lenyitható Főkönyvi számok az egyébb könyvelés oldalon új sor felvételekor



4. Tranzakciók elnevezésének javítása



 

5 Beszámoló excel export 2003 mas verzióval is lehessen menteni a  fileokat ezért a file neve módosítva lett a beszámoló sorszámára



 

 

2013.01.03. KIR feladás bérkönyveléshez, Házipénztár és Kötváll. változások
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.01.03. KIR feladás bérkönyveléshez, Ház ipénztár és Kötváll. változások

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   
 
1. KIR feladás bérkönyveléshez
Elkészült a KIR import végleges verziója.Ezzel kapcsolatban annyi változik a felületen, hogy visszakerült a Tartozik/Követel ellenőrzés.Az egyenleget a program a 39222.
Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadásokra vezeti át a program.   
KIR3 bérfeladás  import: Kincsári dologi.txt file betöltése a programba.
Bér könyvelést mindig  az  "Új bér könyvelés" gombbal kell elindítani, a feltöltés melletti Mentés gomb csak ez után lesz aktív.
Ezzel párhuzamosan a bér könyvelésből kikerült a T/K ellenőrzés, mivel a főkönyvi ellen számokat automatikusan generálja a rendszer a 499 es főkönyvi számra. 
Az import menete:  

A file kiválasztása után a program beimportálja az adott hónapra vonatkozó bérfeladást.
Az import után még nem kerülnek az adatbázisba a sorok,  csak ha rákattintunk, "a bér könyvelés mentése, könyvelése" gombra. 
A program jelzi, hogy melyek voltak azok a sorok, amelyek valamilyen hiba vagy egyezőtlenség miatt nem kerültek importálásra. Ezeket a sorokat a felhasználó
átkönyvelheti más számra, mert ha a KIR  vélet lenül teljesen rossz adatot ad, pl nem létező főkönyv számot, akkor gyakorlatilag  nem tudná használni az  importot, csak ha
EPER-be is felvenné a hibás FSZt.
Ha hibás tételeket hoz az  import, vagy valami hiányzik nem kell menteni, hanem egye föl kell vinni a hiányzó főkönyvi számokat és újra futtatni az  importot.  

Másik megoldás,  hogy a hiányzó sorok utólagos rögzítése.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=532


 

2. Kötvállalás és házipénztár:  számla rögzítő javítás

Szállítói (befövő) számla rögzítésekor nem kötelező az Áfa kulcs megadása, ha olyan számlát kell rögzíteni, ahol a számla Áfa tartalma a beszerzési ár részét képezi. 

 

 

2013.01.02. Ügyfél import
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013.01.02. Ügyfél import

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=535


Az alábbi program módosítások kerültek ki:  
  
Eperbe ügyfeleket lehet importálni Excelből. Az importot a Törzsadatok/Szamado importnál lehet megtatálni.  

A táblázatban az első sor a mezőnév bármi lehet, de az adatoknak olyan sorrendben kell lennie mint a minta excelben,  Illetve office 97-2003 formátumúnak kell lennie.
 

 



2012.12.17. Menü és egyéb változások
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2012.12.17. Menü és egyéb változások

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   
           
Változott az EPER menüszerkezete: 
 
1.      SZÁMLÁZÁS

1.      Kezdőlap
2.      Új számla
3.      Tömeges nyomtatás
4.      Számlalista
5.      Hátralékos
6.      Összesítő
7.      Vevők, ügyféltörzs
8.      Cikktörzs

2.      HÁZIPÉNZTÁR
1.      Pénztár kezdőlap
2.      Kiadási bizonylat
3.      Bevételi bizonylat
4.      Új előleg
5.      Pénztár jelentés
6.      Előlegek, előleg analitika

3.      KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
1.      Kezdőlap
2.      Új írásbeli kötelezettség vállalás
3.      Új szállítói számla
4.      Szállítói számlák
5.      Kimutatások

4.      KÖNYVELÉS
1.      Bank

-         Kezdőlap
-         Import
-         Kontírozás
-         Költségmegosztás

-         Banki utalás
-         Feladás más könyvelési rendszernek

2.      Pénztár
-         Kontírozás
-         Költségmegosztás
-         Feladás más könyvelési rendszernek

3.      Egyéb könyvelés
-         Bér
-         Vegyes
-         Elemi költségvetés

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=505


-         Elemi költségvetés
-         Költségvetés módosítás
-         Nyitás, évváltás
-         Egyéb könyvelés
-         Időszak váltás
-         Feladás más könyvelési rendszernek

4.      Listázás
-         Főkönyvi kivonat
-         Főkönyvi karton
-         Főkönyv
-         Listák
-         Tömeges utalvány rendelet

5.      ADATSZOLGÁLTATÁS
1.      Beszámoló
2.      Mérleg
3.      PM infó
4.      Áfa bevallás

6.      RENDSZER BEÁLLÍTÁS
1.      Rendszer beállítások

-         Rendszer
-         Intézményi adatok
-         Felhasználói jogosultságok
-         Számlatömbök
-         Pénztárak
-         Bankszámlák
-         Kötelezettség vállalás
-         Törzsadatok
-         Sablonok

2.      Személyes adatok
3.      Jelszó csere 

 
 
EGYÉB VÁLTOZÁSOK
 

1. A HÁZIPÉNZTÁRBAN, illetve bejövő számlákon nem kötelező az áfa, ami azt jelenti, hogy például a pénztárban és a beérkező számlán olyan bejövő készpénzes és
átutalásos számlát kell rögzítenünk, amely nem tartalmaz Áfá-t vagy az Áfa értéke az Áfa törvény visszaigénylési tilalma alá esik, azaz a beszerzési ár részre, akkor az
Áfakulcsot nem kell rögzíteni.



 

2. KÖTVÁLL: kimutatás analitika javítása:

-         A kimutatás osz lopairól tételes analitika készül. 
-         Kimutatás javítás: számla oszlopban, a még ki nem egyenlített részt mutatja,  ha volt részkiegyenlítés,  

           azt az összeget levonja ebből.
 
                   

 



3. KÖTVÁLL:  a bejövő számlák színezése

 

4. Utalványrendelet szövegezése  módosítva az „Érvényesítő” felírat javításával



 
5. KÖNYVELÉS: kontírsorok ellenőrzése:

-         Új kontírsor esetén a program ellenőrzi az Áfa főkönyvi szám megadását, ha van áfa% és az áfa  
          paraméter alapján az áfát  figyelembe kell venni.
-         A korábban megadott hibás kontírozásokat a program törli. Ezek emiatt ismét megjelennek a
          kontírozandó tételek között.
 

6. Stornó számlák kiválasztásának t iltása a pénztárban és könyveléskor, vagyis Sztornó számlákat már nem lehet kontírozásra kiválasztani.

7. Módosított előirányzat T/K figyelmeztetés ha nem egyezik a két  oldal.



 

8. SZAMADO/Dokk import:  a  nyitót és az eredeti illetve módosított  előirányzatot is importálása SZAMADÓ, DOKK, TTG importálás frissítése.

9. Áfa főkönyvi szám validálás

10. Az adatok importálása  megismételhető. Ezáltal a nyitó, eredeti és módosított előirányzati táblázatokat a program feltölti.

  

2012.12.28. Évváltással kapcsolatos feladatok
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2012.12.17. Menü és egyéb változások / 2012.12.28. Évváltással kapcsolatos feladatok

  

Az évváltással kapcsolatos változások:

- vevő számla év-sorszáma nullázása 
A rendszer nem kérdezi meg a számla keltét, így a számla januárban 2013/0001-el
kezdődik. A tavaly szerkesztés alatt lévő 2013-ban lezárt számlák is 2013-s sorszámot kapnak.

- házipénztár év-sorszáma nullázása 
A rendszer megkérdezi a bizonylat keltét, ebből kell képezni a sorszámot és az évet.
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A rendszer megkérdezi a bizonylat keltét, ebből kell képezni a sorszámot és az évet.
2012 esetén a 2012-es folyatódik, januárban az első 2013/0001. sorszámmal fog kezdődni. 
(a beállított formátumban).

- könyvelés
A könyvelés sorszámozása változik.

- kötelezettségvállalás (szerződés)
Itt szerintem a nyilvántartásba vétel dátumát kellene figyelni.
A rendszer megkérdezi a dátumot, ebből kell képezni a sorszámot és az évet.
2012 esetén a 2012-es folyatódik, januárban az első 2013/0001-gyel kezdődjön
(a beállított formátumban).

- szállítói számla
2012 esetén a 2012-es folyatódik, januárban az első 2013/0001-el kezdődik (a beállított formátumban).

 

 

 

2012.12.06. Könyvelés modul, banki utalások, utalványrendelethez szöveg mentése
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2012.12.06. Könyvelés modul, banki utalások,  utalványrendelethez szöveg mentése

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   

Könyvelés modul, bank utalások: utalványrendelet nyomtatási lehetőség, ami egy  XLS export, csak fejlécben kiírja, hogy "Utalványrendelet" . Az utalás szövegeknél
megadott tetszőleges szöveget beteszi az utalványrendelet láblác szövegébe. A beírt szöveget a program elmenti a - rendszerbeállítások modul - Törzsadatok  - Utalás
szövegekhez, ahol tetszőlegesen törölhető, szerkeszthető, módosítható.
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2012.12.05. Utalvány rendelet, fordított kontírozási sor
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2012.12.05. Utalvány rendelet, fordított kontírozási sor

 

Az alábbi program módosítások kerültek ki:   
 

1. Az  utalványrendelet sémák beállításánál az  alábbi módosítások történtek: 

1. Ha a bankhoz áfás bizonylatot állítok be, akkor a fejlécből megjelennek az intézményi adatok, a nyilvántartási szám,  a befizető neve és a bizonylat száma.
2. A pénztári utalványrendeleteknél a bal felső sarokban lévő intézményi adatokból megjelenik a város neve. Banknál és kötvállnál elkülönül a város és az utca neve

szóközzel.
3. A bankos és a kötvállos fájlnevében megjelenik az "Utalvanyrendelet" szó.
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2. Kontírozás felületen "fordított" kontír sor jelentése

Ha egy kontírozási soron ellentétes tételt kontírozunk. akkor a program engedi. Ellentétes Tartozik/Követel tétellel lehet ellentétes előjelű kontír sorokat rögzíteni egy
adott  sorra. 

Példa:

1. Pénztár kerekítés: Ha a számla 1-2-6-7 Ft-ra végződik és a kerekítési szabályoknak megfelelően lefelé kell kerekíteni akkor a bevételi számlaknál kerekítési költséget,
illetve a bejövő számláknál kerekítési bevételt tudunk könyvelni egy tételen belül.  

2. Banki jóváírásnál: Ha a kimenő (vevő) számla értéke több, de valami miatt (bankktg, kompentálás) kevesebb a jóváírt összeg, akkor egy soron belül egy ellentétes
kontírozással rögzíteni lehet a vevő számla kiegyenlítését és az ellentétesen kontírozandó költségeket vagy szállítói számla kiegyenlítését. 

 



  

 

Szakfeladatok változása, Magyar Közlöny
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / Szakfeladatok változása,  Magyar Közlöny

 

Magyar Közlöny 2013. évi 109. szám 2013. június 28.,
Szakfeladatok változása, 62761- 62764 oldalak:

 
1. melléklet a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelethez
  
1. Az  államháztartási szakfeladatok rendjébe beillesztendő új szakfeladatok:
721200 Génmegőrzés, fajtavédelem
841911 Forgatási célú finanszírozási műveletek technikai előirányzata
841912 Befektetési célú finanszírozási műveletek
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek
 
2. Megszűnnek (törlésre kerülnek) az alábbi szakfeladatok:
640000 Pénzügyi közvetítés
650000 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok
660002 Egyéb pénzügyi tevékenység
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660002 Egyéb pénzügyi tevékenység
780000 Munkaerő-piaci szolgáltatás
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
842206 Honvédelmi felkész ítés (komplex védelem)
842207 Honvédelmi K + F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
920000 Szerencsejáték, fogadás
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek

 

2013. évi évközi átszerv. jogutód nélküli megszűnés mérleg kitöltésének változásai
EPER - Ügyviteli Modulok / FRISSÍTÉSEK / 2013. évi évközi átszerv. jogutód nélküli megszűnés mérleg kitöltésének változásai

 

A 2013. évi évközi átszervezéshez  és jogutód nélküli végleges megszűnéshez kapcsolódó éves elemi költségvetési beszámoló űrlapjainak kitöltésének változása
 

01. Könyvviteli mérleg
 

·       A pénzügyi lízing miatti kötelezettségeket tavaly a 2012. évi mérleg  107. sorában, az  egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kellett  bemutatni,
jogszabályváltozás miatt 2013-ban az előző év adatát a 2013. évi mérleg 107. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek sor 3. osz lopában kell szerepeltetni.

 
·       Változik a 2013. évi mérlegben az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek előző évi állományi értéke:

 

2012.  évi mérleg 107. sor 4. oszlopa = 2013. évi mérleg  107. sor 3. oszlopa + 2013. évi mérleg 108. sor 3.  oszlopa
 

·       A rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból összesítő sort a 2012. évi mérleg 112. Rövid lejáratú hitelek sora tartalmazta, jogszabályváltozás miatt 2013-ban
az előző év adatát a 2013. évi mérleg 117. sorában kell bemutatni:

 
2012.  évi mérleg 112. sor 4. oszlopa = 2013. évi mérleg  113. sor 3. oszlopa + 2013. évi mérleg 117. sor 3.  oszlopa

 
·       A rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátásokat a 2012. évi mérleg 113. Likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások sorában kellett

szerepeltetni, jogszabályváltozás miatt 2013-ban az előző év adatát a 2013. évi mérleg 118. Rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások sor 3. oszlopában kell
bemutatni:

 
2012.  évi mérleg 113. sor 4. oszlopa = 2013. évi mérleg  114. sor 3. oszlopa + 2013. évi mérleg 118. sor 3.  oszlopa

 
·       A felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő rész leteit a 2012. évi mérleg 114.  sorában kellett szerepeltetni,

jogszabályváltozás miatt 2013-ban az előző év adatát a 2013. évi mérleg 119. sor 3. oszlopában kell bemutatni:
 

2012.  évi mérleg 114. sor 4. oszlopa = 2013. évi mérleg  119. sor 3. oszlopa
 

·       A működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részleteit a 2012.  évi mérleg 115. sorában kellett szerepeltetni,
jogszabályváltozás miatt 2013-ban az előző év adatát a 2013. évi mérleg 120. sor 3. oszlopában kell bemutatni:

 
2012.  évi mérleg 115. sor 4. oszlopa = 2013. évi mérleg  120. sor 3. oszlopa
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2012.  évi mérleg 115. sor 4. oszlopa = 2013. évi mérleg  120. sor 3. oszlopa
 

09. Működési célú  támogatások államháztartáson belülről, működési célú  átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő l,
felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése űrlap a január 1-jén hatályos elemiköltségvetésben szereplő űrlaphoz képest kiegészült a125-144.
sorokkal, melyekben a működési ésfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételét kell részletezni.

 
·       Az új sorok eredeti előirányzat oszlopában adat nem szerepelhet.

 
·       A 09. űrlap miatt módosult - a 80. Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés űrlap 43. és 61. sora, valamint - a 98. Központi költségvetési szervek és

fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése űrlap 42. és 59. sora is.
 

22. Bevételek tevékenységenként űrlapon az előző bekezdésben említettvisszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételének elszámolása a 12. és az53. sorokon
történik.
 
46. Az előző évi (2012. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása űrlapon
anormatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat  maradványainak felhasználásárról kell számot adni, függetlenül attól, hogy az  adott támogatás 2012.
december 31-én kötelezettségvállalással terhelt vagy nem.

 

·       A támogatás jogszerűen a Támogatói megállapodásban vagy a Támogatói okiratban megjelölt időpontig használható fel.
 

47. Az előző évi (2012. év) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak
elszámolása űrlapon a központosítottelőirányzatok és egyéb kötött  felhasználásútámogatások előirányzat maradványainakfelhasználásáról kell számot adni, függetlenül
attól, hogyaz adott támogatás 2012.  december 31-énkötelezettségvállalással terhelt vagy nem.

 
·       A támogatás jogszerűen a Támogatói megállapodásban vagy a Támogatói okiratban megjelölt időpontig használható fel.

 
A 75. Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása űrlapon a 2013. évi kiadási előirányzatokatterhelő kötelezettségvállalások összegét a 2.
Kötelezettségvállalás a következő évre (n) oszlopban kell szerepeltetni.



SZÁMLÁZÁS
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS
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Az EPER rendszerén keresztül bárhonnan elérheti számláit, csak egy internet kapcsolatra van szükség:

 Az EPER számlázó program megfelel a jelenleg érvényes szabályozásoknak és az  NAV el is fogadja  használatát. Magyar jogszabályoknak megfelelő nyilatkozat a
dokumentációban.
A felhasználónevével és jelszavával bejelentkezve számlát állíthat ki, bárhol is tartózkodjon.

A számlák kitöltése nagyon egyszerű és gyors művelet. Korábban nem szerepelt  partnereket (vevőket) illetve termékeket a számla kitöltése közben is szabadon
megadhat. A szerkesztett számlát bármikor félre teheti és később a szerkesztést onnan folytathatja, ahol előzőleg abbahagyta.
Szabadon megadható ÁFA-kulcsok.
Számla kiállítása korábbi számla alapján (klónozás) proforma számla előállításához.
Partnerek, termékek/szolgáltatások adatai menthetők.
Bármennyi számla kiállítható.
Minden ablakból megnyithatja a Súgót. A Súgó ekkor az éppen végzett művelet  magyarázatát tartalmazó fejezetre ugrik. 

A 24/1995. (XI.  22.) PM rendelet a következőket írja elő:

"A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely biztosítja a program működésének ellenőrizhetőségét. A dokumentáció
tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról,
hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak."

A fent idézett rendelet előírásainak megfelelően a program dokumentációja (Súgó) tartalmazza a szükséges nyilatkozatot a számlakibocsátónak címezve. A nyilatkozatban
a számlakibocsátót egyértelműen azonosító adószám szerepel.

A nyilatkozat bármikor ki is nyomtatható a programból.

 

  

A számla kötelező tartalma
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / A számla kötelező tartalma

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=627


A számla adattartalma
 
 
 
Az Áfa tv. a számla kötelező adattartalmát határozza meg, vagyis azokat az adatokat, amelyeket az Áfa tv. előírásainak való megfelelés érdekében a számlának
kötelezően tartalmaznia kell. Ezeken a kötelező adatokon kívül a számlán – jogszabályi kötelezettség, a felek megállapodása illetve a számla kibocsátójának döntése
alapján – bármely más adat is szerepeltethető.

A számla kötelező adattartalma  a következő :
a) a számlát azonosító adatok:
- a számla kibocsátásának kelte;
- a számla sorszáma, amely a számlát - kétséget kizáróan - azonosítja;
b) a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját azonosító adatok:
- az adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette (csoportos áfa-alanyiság esetén az ügyletet teljesítő tag adószáma mellett a
csoportazonosító szám is),
- neve és címe,
- pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma
c)  a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét azonosító adatok:
- neve és címe,
- adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását a részére teljesítették, vagy
- adószáma, amely alatt a  termék adómentes Közösségen belüli értékesítését részére teljesítették, vagy
- adószámának (illetve csoportos áfa-alanyiság esetén csoportazonosító számának) első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére
a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást  teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző,  szolgáltatást  igénybevevő adóalanyra áthárított adó a 2 millió forintot eléri
vagy meghaladja, és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le (gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy
szokásos tartózkodási helye van belföldön);
d) a termékértékesítésre,  szolgáltatásnyújtásra vonatkozó adatok
- az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az Áfa tv-ben alkalmazott vámtarifaszám, továbbá
mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az Áfa tv-ben alkalmazott KSH Szolgáltatások
Jegyzéke szerinti besorolási száma (továbbiakban: SZJ szám), továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
a teljesítés – illetőleg az előleg átvételének, jóváírásának – a napja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
- az adó alapja, továbbá az értékesített terméknek az adó nélküli egységára illetve a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az  természetes mértékegységben
kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
- az alkalmazott adó mértéke;
- az áthárított  adó (kivéve, ha annak feltüntetését az Áfa tv. kizárja);
- adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék
értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az  adó alól;
- új közlekedési eszköz Közösségen belüli adómentes értékesítése esetében az Áfa tv-ben külön meghatározott, az új közlekedési eszközre vonatkozó adatok;
f) az  Áfa tv. egyes speciális előírásaihoz kapcsolódóan feltüntetendő adatok:
- a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;
- a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, az Áfa tv. XII I/A. fejezetében meghatározott  különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;
- az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki;
- a „különbözet szerint i szabályozás - utazási irodák” kifejezés,  az  Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása
esetében;
- a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok
és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, az Áfa tv. XVI.  fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab
vagy régiség értékesítése esetében.
 

A számlán az  áthárított adót akkor is fel kell tüntetni forintban ,  ha az ellenérték külföldi pénznemben kifejezett. Külföldi pénznemben kifejezett adóalap esetén az adó
forintban történő meghatározásakor az Áfa tv. 80. §-ában és 80/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével kell eljárni. A forint összeg meghatározásához alkalmazott
árfolyam olyan árfolyam lehet, amelyet  belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként jegyez; vagy a Magyar Nemzeti Bank
(továbbiakban: MNB) illetve az Európai
Központi Bank (továbbiakban: EKB) hivatalosan közzé tesz. Az MNB illetve az EKB árfolyam csak akkor alkalmazható, ha az adóalany az MNB vagy EKB árfolyam
választására vonatkozó döntését az állami adóhatóságnak (bejelentő, változás bejelentő lapon) előzetesen bejelentette (az MNB és az EKB árfolyam együttesen nem
választható). Az Áfa tv. az alkalmazható árfolyam meghatározása mellett a 80. § (1) bekezdésében azt  is előírja, hogy a forint adat megállapításához milyen időpontban



választható). Az Áfa tv. az alkalmazható árfolyam meghatározása mellett a 80. § (1) bekezdésében azt  is előírja, hogy a forint adat megállapításához milyen időpontban
érvényes árfolyam alkalmazandó. Főszabály szerint az ügyletnek az  Áfa tv. szerinti teljesítési időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
Az előlegről kibocsátott számla annak a termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak az adatait tartalmazza, amelynek az ellenértékébe az előleg beszámítható.
 
Az ügyletet teljesítő belföldi adóalanynak akkor kell a termék vevőjének, szolgáltatás igénybevevőjének a másik tagállambeli közösségi adószámát szerepeltetnie a
számlán, ha
- az ügylet adómentes Közösségen termékértékesítés (mely után a vevőt Közösségen belüli termékbeszerzés címen terheli adófizetési kötelezettség),
- olyan más tagállamban teljesített  termékértékesítés (pl. fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék értékesítése),  illetve olyan (pl. az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése
alapján) másik tagállamban teljesített szolgáltatásnyújtás, amely után a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett.
Az ügyletet teljesítő belföldi adóalanynak akkor kell a termék vevőjének, szolgáltatás  igénybevevőjének a belföldi adószámát szerepeltetnie a számlán, ha
- az ügylet után az Áfa tv. belföldi fordított adózásra vonatkozó előírása alapján a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett,
- a számlán áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot.
A 2 millió forintot elérő illetve azt meghaladó összegben áthárított adót tartalmazó számlában a törvényi kötelezettség teljesítéséhez a számlán elégséges a vevő
adószáma/csoportazonosító száma első nyolc számjegyét szerepeltetni. A 2 millió forintot elérő illetve meghaladó összegű áthárított adót tartalmazó számlán nem
kötelező szerepeltetni a vevő belföldi adószámát olyan belföldön regisztrált külföldi adóalany esetén, amelynek nincs belföldön gazdasági célú letelepedési helye (ennek
hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye), azonban az Art .
31/B.  §-a alapján szolgáltatandó adatok körére tekintettel az adószámnak a számlán történő szerepeltetése ilyen esetben is célszerű. [Itt jegyzendő meg, hogy abban az
esetben, ha az Art.
31/B.  §-a alapján szolgáltatandó adatokhoz – a belföldi összesítő jelentéshez – a partner adószáma a számlán nem szerepel (akár azért, mert annak a számlán való
feltüntetése az Áfa tv. alapján nem kötelező, akár azért,  mert a számlán az Áfa tv-be ütközően nem szerepel a partner adószáma – az  adóalany nem mentesül az Art
31/B.  §-ában meghatározott kötelezettség alól. A partner adószámának a belföldi összesítő jelentésben történő szerepeltetéséhez felhasználhatja a partnernek az üzleti
levelében, e-mailjében, a  szerződésben stb. közölt adószámát.]
Figyelemmel arra, hogy az Áfa tv. az adóalany választására bízza azt, hogy a számlájában a termék vámtarifaszámát, illetve a szolgáltatás SZJ számát szerepelteti-e, a
kibocsátott számla az Áfa tv. alkalmazásában nem tekinthető hibásnak, hiányosnak akkor, ha azon vámtarifaszám, SZJ szám nem szerepel. Mindemellett az Áfa tv-ben
hivatkozott vámtarifaszámnak, SZJ számnak a számlán való szerepeltetése mind a számla kibocsátója, mind a számla befogadója számára hasznos lehet. Különösen hasznos
pl. az Áfa tv.  6/A. számú mellékletében (illetve a 2013. április elsejétől hatályos 6/B. és 6/C. mellékleteiben) hivatkozott vámtarifaszámnak a számlán történő
szerepeltetése,  figyelemmel arra, hogy az
Art. 31/A. §-a (illetve a 2013.  április elsejétől hatályos 31/C. §-a) alapján, a fordított adózás alá eső mezőgazdasági termékekkel összefüggésben vámtarifaszám szerinti
bontásban kell a bevallásban adatot szolgáltatni. [Az előzőekhez kapcsolódóan hangsúlyozandó, hogy amennyiben az adóalany a számlán szerepelteti a vámtarifaszámot,
SZJ számot, az Áfa tv. rendelkezéseinek megfelelő módon kell javítania a számláját, ha a számlán feltüntetett besorolási szám helytelen. ]
Törvény a számla adattartalmára további rendelkezéseket is megállapíthat, de a számla aláírását nem teheti kötelezővé. Ilyen előírást tartalmaz pl. a számviteli törvény,
az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló 2003. évi CXXVII . törvény. Amennyiben a számla az Áfa
tv-től eltérő törvényekben meghatározott adatokat nem tartalmazza, vagy hibásan tartalmazza, a számla akkor is megfelel az Áfa tv. előírásainak; a számla ilyen

hiányosságának,  hibájának a javítása tekintetében ugyanakkor az Áfa tv. rendelkezései alkalmazandóak.
 
Forrás: www.nav.gov.hu/data/cms284438/18._IF_A_szamla__nyugta_kibocsatasanak_alapveto_szabalyai_2013.05.08..pdf
 
 

  

A számla sorszámozására vonatkozó jogszabályok
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / A számla sorszámozására vonatkozó jogszabályok

  

A számlázó programokra vonatkozó hatályos jogszabályokat a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendelet tartalmazza. 
 
A rendelet  1/F.  § pontjának (1) bekezdése vonatkozott a  sorszámozásra és az eredetiség megjelölésére,  érintette a példányokra vonatkozó előírásokat. Ezt 2010.09.27-én
hatályon kívül helyezték,  azaz ELTÖRÖLTÉK a számla eredeti és másolati példányainak megkülönböztetését és a példányok sorszámozását.

„Számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatott számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának szabályai

http://www.nav.gov.hu/data/cms284438/18._IF_A_szamla__nyugta_kibocsatasanak_alapveto_szabalyai_2013.05.08..pdf
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=626


1/E. §8 (1) Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá
vonása úgy valósul meg, hogy

a) a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program (a továbbiakban: számlázó program) - a (4)-(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - kihagyás és
ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, továbbá

b) a számlapéldányok hiánytalan elszámolása az 1/F. § és az 1/H. § szerint biztosított .
(2)9 A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó

részletes leírást, valamint a program készítője vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címzett  írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

(3) A számlázó program a hiányos, hibás, megsemmisült vagy elveszett számlákat is rögz íti.
(4) A számlázó program az adóalany nem magyarországi adószámán [Áfa tv. 258. § (3) bekezdés b) és c) pont] történő számlakibocsátásához a belfölditől elkülönített

sorszámtartományt határoz  meg.
(5) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a) a csoportos adóalanyiságban [Áfa tv. 8. §] részt vevő tagok belső, egymás között i kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása,

illetőleg
b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.
(6) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla és az Áfa tv. 165.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott  számviteli bizonylat kibocsátása

azonos sorszámtartományon belül történik.

1/F. §10 
(1)11 Hatályon kívül helyezte: 4/2010. (VIII.  13.) NGM rendelet 9. §. Hatálytalan: 2010. IX. 27-től.
(2)12 A számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya - papírra nyomtatás helyett - elektronikus

adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3.
§ a) vagy b) pontjában meghatározott mód valamelyikeként történik.”

(3) A (2) bekezdés szerint megőrzött adatállomány a számítástechnikai eszköz út ján előállított és papírra nyomtatott számla elektronikus változata, amely nem
minősül elektronikus úton kibocsátott számlának [Áfa tv. 175. §].”

 

 

Számlatömb (rendszer, beállítás modul)
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlatömb (rendszer, beállítás modul)

  

A Rendszer,beállítás/Adott intézmény/ Számlatömbök menüpontján belül tudunk új számlatömböt felvenni, a meglévő számlatömb tulajdonságait megváltoztatni, illetve

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500024.PM#lbj8param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500024.PM#lbj9param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500024.PM#lbj10param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500024.PM#lbj11param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500024.PM#lbj12param
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=488


A Rendszer,beállítás/Adott intézmény/ Számlatömbök menüpontján belül tudunk új számlatömböt felvenni, a meglévő számlatömb tulajdonságait megváltoztatni, illetve
meglévő számlatömböt törölni. (Törlés csak abban az esetben lehetséges, ha nem létezik hozzá számla.)

  

Új számlatömb felvétele
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlatömb (rendszer, beállítás modul) / Új számlatömb felvétele

   

Új számlatömb felvétele
 
Új számlatömb létrehozására szükség lehet annak érdekében, ha például kontírozáskor szeretnénk megkülönböztetni egy adott típusú számlákat.
Menjünk a Rendszer, beállítások → Intézmény → Számlatömbök  oldalra.

Ha a  [Felvesz]  gombra kattintunk, a  következő űrlap jelenik meg:
 

Számla típusa:  lehet számla, proforma számla  vagy importált számla.
Alapértelmezett formátum: lehet egyszerű vagy árnyékolt
Fizetési felszólítás sablon: Itt lehet kiválasztani a  fizetési felszólítás sablonját. Alaphelyzetben egy minta áll rendelkezésre, amit tetszés szerint bővíthető(További
információ az új fizetési felszólítási sablon létrehozásáról itt található.
Legyen számla példányozás: A  jelelölőnégyzet kipípálásával a számlákon feltüntetésre kerül a számla első példányán az "eredeti- 1. példány" felirat a számla többi
példányán pedig  a "hiteles másolat"  felirat.
Aláíró neve beosztása:  Számlát aláíró személy nevének és beosztásának megadása lehetséges(maximum 2 fő): Minta
Számla elnevezése: Bármilyen nevet adhat, amiről a későbbiekben azonosítani tudja a számlatömböt.
A számlaszám formátuma  is azt a célt szolgálja, hogy megkülönböztesse a többi számlától, be lehessen azonosítani. Előjelzésként, lezárásként bármit beírhat.  Az
év, sorszám helyzetére három lehetőség van. Pl. Önk-2012/1, vagy 2012/1/PH

Sorszám formátuma: A # jellel 1-ről indul a számozás, nem rak 0-kat elé. A többi lehetőséggel beállítható, hogy hány számjegyű legyen a sorszám,  tehát pl. ha
0000-t választunk, akkor 0001-ről fog indulni.

Év formátuma: 2 vagy 4 jegyű lehet.
A Frissít gombbal megtekintheti, hogy fog kinézni.
A Számlatömb felvétele gombbal létrehozza a számlatömböt. 
Ha Eltérnek a számlakiállító adatai  az intézmény adataitól, a számlakiállító adati gombra kattintva adható meg.  Ebben az esetben a kiállított számlán az itt

megadott adatok fognak megjelenni! Ha egyszer ezt elmentette, és számlát is állított ki, akkor ezen módosítani már nem lehet!

Kérem, ne felejtsen el jogosultságot, felhasználót hozzárendelni a számlatömbhöz!
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számla kép
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Új számlatömb felvétele (kép)
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlatömb (rendszer, beállítás modul) / Új számlatömb felvétele / Új számlatömb felvétele (kép)
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Proforma számla kép
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árnyékolt számla kép
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eredeti számla kép
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hiteles másolat kép
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számla kiállító kép
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http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=969


    

számlakiállító adatai kép
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Számlázás (Számlázás modul)
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul)

  

A számlázás modulban a következőkre van lehetőség:

Számlatömb kiválasztása
Elvégzendő feladatok listázása(kezdőlap)
új számlák létrehozása
számlák tömeges nyomtatása
számla lista lekérdezése
kamatszámításra(Fizetési felszólítás kérése)
Számlaösszesítő kérése
Ügyfelek nyilvántartása(Vevők/Szállítók)
Cikkek nyilvántartása
Számla kontírok kezelése

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=70


  

Számlatömb kiválasztása
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Számlatömb kiválasztása

   

A számlázó modulba belépve azoknak a számlatömböknek a listáját látjuk, melyekhez hozzáférési jogosultságunk van.
A "Munkakezdés" gombra kattintva léphetünk az  egyes számlatömbökbe.
 
A tetszőlegesen kiválasztott számlatömb  után az adott számlatömb kezdőlapja jelenik meg. Itt könnyen elérhetjük a számlákat, a partnereket és a termékeket,
szolgáltatásokat, elkülönítve a szerkesztés alatt álló,  a nyomtatásra váró és a lejárt  fizetési határidejű számlákat.
 
A berögzített számlákat addig tudjuk szerkeszteni, amíg azok lezárásra nem kerülnek. Lezárás után a számla sorszámot kap, így az csak sztornírozással törölhető,

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=971
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A berögzített számlákat addig tudjuk szerkeszteni, amíg azok lezárásra nem kerülnek. Lezárás után a számla sorszámot kap, így az csak sztornírozással törölhető,
illetve helyesbítéssel módosítható.

    

Kép: Munkakezdés gomb
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Számlatömb kiválasztása / Kép: Munkakezdés gomb
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Kezdőlap: Elvégzendő feladatok listázása

EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Kezdőlap: Elvégzendő feladatok listázása   

A számlázó kezdőlapján tekinthetjük meg külön-külön táblázatban:

A szerkesztés alatt álló számlák listáját

Lehetőség van a szerkesztés alatt á lló számlák törlésére

A nyomtatásra váró számlák listáját

A  lejárt fizetési határidejű számlák listáját.

A szerkesztés alatt álló számlák esetében a törölni kívánt számlák kijelölése után a törölhetjük
a "kijelöltek törlése"  gomb segítségével.

Részletek gombra kattintva megtekinthetjük az  adott számla adatait.

Számlaváltás gombra kattintva térhetünk vissza a számlatömbök listájához.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=984
http://help.eszoft.hu/Upload/Images/Kep_00991.png?t=18:10:03.6468339
http://help.eszoft.hu/Upload/Images/Kep_00985.png?t=22:00:10.2465582
http://help.eszoft.hu/Upload/Images/Kep_00988.png?t=22:04:11.8264437


    

kép: részletekgomb
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Kezdőlap: Elvégzendő feladatok listázása / kép: részletekgomb

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=985


    

kép: Számlaváltás

EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Kezdőlap: Elvégzendő feladatok listázása / kép: Számlaváltás
    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=988


    

kép:szerkesztés alatt álló számlák
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Kezdőlap: Elvégzendő feladatok listázása / kép:szerkesztés alatt álló számlák

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=991


  

Új számla
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Új számla

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=71


Egy új számla felvitele több lépésből áll. Először az alapadatokat kell megadni.

Számla típusa  lehet:

számla
dokumentum érvénytelenítő okirat (sztornó)
jóváíró számla (helyesbítő) 

Fizetés módja  lehet:

átutalás
készpénz
bankkártya
készpénzátutalási megbízás 
Szép Kártya
Erzsébet utalvány

Vevő:  A vevő kontroll egy összetettebb választómező, mert itt lehetőségünk van:

Meglévő ügyfélkiválasztására
Meglévő ügyfél adatainak módosítására
Új Ügyfél rögzítésére

 Számla kelte:  A rendszer automatikusan tölti ki (aktuális nap)

Teljesítés dátuma: Egyszerű dátum kiválasztó.

Fizetési határidő: Itt a fizetés határidejét tudjuk megadni napokban, illetve konkrét dátum megadására lehetőség van.

Bankszámlaszám:  Itt az adott önkormányzat bankszámlái közül választhatunk egyet.

Hivatkozás/ügyintéző: A számlakiállító  nevét adhatjuk meg.



Megjegyzés: A számlához kapcsolódó megjegyzéseket itt adhatjuk meg, amiket szeretnénk,  hogy rögz ítve legyen a számlán. Például: Kérjük, hogy a számla
kiegyenlítésekor hivatkozzon a számla számára!
Az utolsó megjegyzést automatikusan megjegyzi a program.

Az alap adatok megadása után a felvesz  gombra kattintva egy figyelmeztető ablak jelenik meg.  Az figyelmeztető ablak jóváhagyása után a számla szerkesztés felületre
lépünk tovább.

    

Számla szerkesztése
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Új számla / Számla szerkesztése

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=119


Az ablak tetején két listát látunk,  az egyik a mi intézményünk („Számlakiállító adatai”), a másik a vevő adatait tartalmazza.
Az alatta lévő listában az előző felületen rögzített adatokat láthatjuk, illetve itt még a [Szerkeszt] gombra kattintva lehetőségünk van ezeket módosítani.
 
Ez alatt a lista alatt egy a cikkek felvételére használható űrlapot, illetve az eddig felvett cikkek listáját láthatjuk.
Itt tudjuk a számla tételeit rögzíteni, mégpedig úgy, hogy vagy kiválasztunk egy már elmentett cikket a lenyitható listából, vagy újat veszünk fel. 
Ha kiválasztunk egy cikket, annak adatai automatikusan betöltődnek a megfelelő mezőkbe, de módosíthatjuk is őket.
Ha bepipáljuk a „mentés a cikktörzsbe” jelölőnégyzetet,  úgy az új kitöltött számlasorunk elmentődik a cikktörzsbe.
Amennyiben felveszünk egy tételt, az bekerül a lenti listába. Amíg a számla nincs lezárva, az adatok módosíthatók.
 
Ha több sort szeretnénk a számlához  rögzíteni az „Új tétel felvétele” gombbal újra előhozhatjuk a sorrögzítő űrlapot.

Ha megvagyunk a sorok rögzítésével a képernyő alján lévő Számla lezárása és nyomtatása gombbal tudjuk a felvett számlát lezárni és továbblépni a nyomtatásra.

    

Számla nyomtatása
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Új számla / Számla nyomtatása

    



Itt kiválaszthatjuk, hogy hány példányban szeretnénk a számlát kinyomtatni, illetve láthatjuk azokat az adatokat, amik majd a nyomtatásban megjelennek a számlán.
 

Válasszunk ki egy tetszőleges példányszámot majd kattintsunk a „Számla nyomtatása” gombra. Ekkor az alkalmazás legenerálja a számlát PDF formátumba, és
lementhetjük azt a számítógépünkre.  A számla megnyitásához PDF megjelenítő program (pl. Adobe Reader) szükséges.
 
Ezzel meg is vagyunk a számla rögzítésével, a  számla bekerült a rendszerbe.

    

Sztornó (érvénytelenítő) és helyesbítő számla előállítása
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Új számla / Sztornó (érvénytelenítő) és helyesbítő számla előállítása

    

http://get.adobe.com/reader/
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=517


Sztornó vagy helyesbítő számlákat nagyon egyszerűen készíthetünk. Miután kiválasztottuk a sztornózandó vagy helyesbítendő számlát, megadjuk számla fej-adatait , majd a
program automatikusan létrehozza a tételeket negatív mennyiségekkel.

Mi is  a különbség a két számlatípus  között?

A törvény úgy rendelkezik, hogy stornó számlát kell kiállítani, ha a teljesítés meghiúsul, ha számítógéppel előállított számlában, elektronikus számlában a számla lezárását

követően fedeznek fel javítandó hibát vagy azt műszaki hiba miatt  újra ki kell állítani 24 órán belül.  A számlázási program ugyanis csak akkor felel meg az előírásoknak,  ha
a számlában utólag javítást nem lehet tenni.

A könyvviteli elszámolásban a helyesbítő számlán szereplő különbözeti értékadatot kell szerepeltetni tételenként tekintettel arra, hogy a könyvelésben a korábban
kiállított számla szerinti tételeket már lekönyvelték, így a korábbi könyvelés korrekciójára, a már könyvelt tételek stornírozására, az új értékadat könyvelésére nincs
szükség. A helyesbítő számla a korábban kiállított számla értékadatait módosítja, ahhoz egyértelműen és kétséget kizáróan kell kapcsolódjon. Ha a módosítás a számla egy
tételének értékadatát módosítja,  akkor célszerű azt a helyesbítő számlán úgy szerepeltetni, hogy a módosítandó értékadat negatív, a módosított adat előjel nélkül jelenjen
meg, a különbözet előjele pedig a fenti értékektől függően negatív vagy pozitív előjelű lesz.



    

Számla import
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Új számla / Számla import

    

Számla import másik számlázó programból:
 

Az EPER rendszerébe lehet excel formátumú számlákat importálni.
Kétféle excel import lehetőség közül tudunk választani, az egyikben külön fülön van a fej és a tétel,  a másikban egyben az egész (két soros számla esetén két sor

lesz).
A kettő közül csak az egyik excelt kell kitölteni, amelyiket kényelmesebb, az EPER mindkét típust tudja importálni.
Deviza számlát is tudunk importálni, nemcsak forint számlát.

 
Számlaimport lépései:
 

1. A Rendszer beállítások menüben a Számlatömböknél fel kell vennünk egy „Importált számla” számlatömböt, mivel ebbe a számlatömbbe fogjuk az importált
számlákat feltölteni. A Szerkesztésnél látjuk, hogy a „Szerkesztés Törlés” mellett megjelenik az  „Importálás”  gomb is.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=637


 
 
2. Új számlatömb felvétele importált számlákhoz:

 
 
3. Ahhoz, hogy importálni tudjunk, a felhasználói jogosultságokat is be kell állítanunk, vagyis hozzá kell rendelni a hozzáférést  ahhoz a személyhez,  aki a

számlaimportokat fogja végezni.



 
 
4. Visszalépünk a „Számlatömbök”  menüponthoz és az importált számláknál megnyit juk az importálást az „importálás”  gombra kattintva. Kiválasztjuk az elmentett

excel file-t és rákattintunk az „Importálás”  gombra.



 

  
Másik módja, a számla importnak, ha a számlázó modulból közvetlenül töltjük be az importálandó számlákat.
Itt igazából nem ugyanaz történik, az első verzió az "létező számlákat importál", ilyet csak importált típusú számlatömbbe lehet (van számlaszáma, nem

nyomtathatóak, stb), ez a második verzió viszont adatok alapján számlákat generál (pl.  számlaszámot ad neki, nyomtatható lesz,  stb.).
 

 



 

 
5. Az excel táblához tartozó struktórában az  oszlopneveket módosíthatjuk a tényleges excel táblák megnevezéseire, hogy az importálásnál a program felismerje az

oszlopokat.

 
 
6. Sikeres import után a program üzenetet küld. „Az importálás sikeresen befejeződött”.



 
 
7. Ha belépünk a „Számlázó” modul import számlákhoz, ellenőrizni tudjuk az átimportált számlákat.

 
 
8. Minden számlát megnyithatjuk, ha a „Részletekre”  kattintunk.



 
 
9. Következő importnál a program figyeli, hogy melyek voltak azok a számlaszámok, amelyeket már importáltunk, így elkerüljük, hogy egy számla többször is be legyen

importálva.

 
 

10. Deviza számla importálása



 

 
 

11. Importáláshoz szükséges excel tábla struktúrák, amelyek a vevői számlák importálásához  szükségesek.

Az egyikben külön fülön van a számlafej és a számlatétel, itt arra kell figyelni, hogy a számlaszám határozza meg, hogy melyik számlafejhez mely számlatételek
tartoznak.
A második excelben pedig ha több tétel is van egy számlán, akkor a számlafejet annyiszor kell kiírni ahány tétel van. 

 
12. Excel struktúra: számla adatok tételei.



 
 

13. Excel struktúra: számla feljéc tételei.

 
 

   

Tömeges nyomtatás
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Tömeges nyomtatás

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=74


Ebben a listában a számlák tömeges nyomtatására van lehetőség, vagyis a rendszerben lévő számlákból válogatva tetszőleges számú példányt nyomtathatunk.
Először is a táblázat feletti legördülő menüből kiválasztjuk, mely számlákat szeretnénk kinyomtatni. 
Ezt követően, az adott feltételnek megfelelően, a lenti listába betöltődnek a megfelelő számlák. Ezek közül a sor elején található jelölőnégyzettel jelölhetjük ki,  hogy mely
számlákat szeretnénk kinyomtatni. I lyenkor a kijelölt sor háttérszíne szürke lesz. 
A lista fejlécében egy [Mind], a legalsó sorban pedig egy [Semmi]  gomb található, ezekkel tudunk minden sort kijelölni, illetve a kijelöléseket megszüntetni.
Amennyiben kijelöltük a nyomtatni kívánt számlákat, meg kell adni a példányszámot, és a „Nyomtatás” gombra kattintva letöltődnek a számlák PDF formátumban a
számítógépünkre.

  

Számlalista



Számlalista

EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Számlalista   

A rendszerben az eddig felvett számlákat tekinthetjük meg, sorszám szerinti sorrendben. A szerkesztés alatt lévő számlák a lista elejére kerülnek, hiszen azoknak még
nincsen sorszámuk.
Sokféle keresési és csoportosítási lehetőségünk van.  Kiválaszthatjuk pl. a pénznemet és/vagy az állapotot, majd a "Szűrés" gombra kattintva elvégezhetjük a szűrést. A
táblázat címsorára kattintva sorba rendezhetjük számláinkat. A címsor alatt i üres mezőkbe írva pedig beírhatjuk a keresendő vevőt, számlaszámot, t ípust stb.
A táblázat színekkel is segít. A táblára nézve, rögtön látjuk, hogy pl. melyek azok a számlák, amelyeknek már lejárt  a határidejük.
A sorok elején lévő + jelre kattintva megtekinthetjük egy számla tételeit. Az utolsó oszlopban lévő [Részletek] feliratra kattintva a számla szerkesztő/nyomtató oldalára

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=72


A sorok elején lévő + jelre kattintva megtekinthetjük egy számla tételeit. Az utolsó oszlopban lévő [Részletek] feliratra kattintva a számla szerkesztő/nyomtató oldalára
jutunk.

   

Lezárt számla
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Számlalista / Lezárt számla

    

Itt láthatjuk egy már lezárt számla részletes adatait. Az oldal a lján lévő gombokkal tudunk számlamásolatot nyomtatni, ill. egy új számlát létrehozni másolással.

    

Proforma számla
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Számlalista / Lezárt számla / Proforma számla

     

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=121
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=209


Proforma számla

A proforma számla fogalma alapján az egyfajta fizetési értesítés, melyet  a vevőnek kiküldve, vagy a szállítótól kapva szeretnénk a rendszerben rögzíteni úgy, hogy közben
ne történjen tényleges könyvelés, csak legyen egy bizonylat, ami utal a várható teljesítésre, ellenkező esetben adóügyi vonzata lenne.

Előlegszámlát nem vihetünk fel, mivel még nem történt meg a pénzügyi teljesítés, normál kimenő számlát sem választhatunk, mivel még nem történt meg a teljesítés.

Mikor beszélünk előleg számláról és mikor proforma számláról? Mi a különbség közöttük? Mikor kell előleg számlát és mikor proformát kiállítanunk? Az alábbiakban
összeszedtük a fontosabb tudnivalókat:

Az előleg számla és a proforma számla két különböző fogalom, bár a számlázási zsargonban gyakran keverik őket:

1. Előleg számla: A hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámla kiállítása esetében a számla fejlécében nem kell feltüntetni az  ”előleg” kifejezést.
Az előlegszámlát akkor kell kiállítani, amikor még nem teljesült az ügylet, de megtörténik a kifizetés, amely lehet a teljes összeg vagy részösszeg egyaránt.  Vagyis ez
esetben a kifizetés egy része vagy teljes összege előbb történik meg, mint a teljesítés.
Az előleg számlán szereplő teljesítési időpont csak az a dátum lehet, amikor a kapott előleg kifizetésre került.  Az előleg számlát leghamarabb a jóváíráskor, az átvétel
időpontjában, de legkésőbb az attól számított  15 napon belül kell kibocsátani.

 Az Áfa törvény 59. § alapján az előleg után az ÁFA-t az előleg kézhezvételekor kell megállapítani. Előleg  számla kiállítása esetében az  értékesítés teljesítését követően,
azaz a kifizetés megtörténte után a teljes ellenértékről végszámlát kell kibocsátania a szolgáltatónak. A végszámlát úgy kell kiá llítani, hogy a pénzügyileg teljesítendő
végösszegből le kell vonni az előleg számlán előlegként szereplő  összeget.

Jó tudni: Az előleg számla nem azonos a részszámlával, amelyet  részteljesítéskor kell kiállítani amennyiben a felek közötti szerződés erre lehetőséget ad. A
részteljesítésről szóló számla teljesen önálló számlaként kezelendő, ebből következően a teljesítés dátuma megegyezik a fizetési határidővel.  A számlán célszerű
szerepeltetni a  szerződésre vonatkozó hivatkozást és azt az információt, hogy hányadik részszámla és pontosan milyen összegnek a részszámlája.
 
2. Proforma számla: Amennyiben egy válla lkozás előzetesen bekéri a  szolgáltatásainak, termékeinek ellenértékét,  akkor proforma számlát (előleg bekérőt, díjbekérőt) kell
kiállítania. Míg az előleg számla bizonylatnak minősül, addig  a proforma számla nem számla, azaz nem vonatkoznak rá a számlázási szabályok.  Ebből következően fontos
jellemzője, hogy mivel nem számla, ezért kiállításával áfa fizetési kötelezettség sem keletkezik.
Az előrefizetést a szolgáltató által kiállított proforma számlán szereplő fizetési határidőig kell teljesítenie a megrendelőnek. Abban az esetben, ha a proforma számlán
szereplő összegek kifizetésének megrendelő nem tesz  eleget, akkor a szolgáltató az adott  megrendelést visszautasíthatja,  továbbá az ellenérték beérkezéséig a
szolgáltatás nyújtást nem köteles megkezdeni vagy felfüggesztheti azt.

A pénz beérkezésekor előlegszámlát kell kiállítani vagy ha a teljesítés egyidejűleg  megtörténik, akkor számlát  kell kiállítani, melyek után már ÁFA fizetési kötelezettség
keletkezik.

      

Lezárt számla kiválasztása
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Számlalista / Lezárt számla / Proforma számla / Lezárt számla kiválasztása

      

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=466




Proforma számla készítésénél először a lezárt  számlák közül kiválasztjuk azt  a számlát, amelyről proforma számlát szeretnénk készíteni. 

     

Proforma számla előállítása másolással
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Számlalista / Lezárt számla / Proforma számla / Proforma számla előállítása másolással

      

Az "Új számla létrehozása másolással" gombra kattintva létrehozunk egy számlamásolatot, amely a proforma számlánk.

       

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=471


Számlamásolás megerősítése
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Számlalista / Lezárt számla / Proforma számla / Proforma számla előállítása másolással / Számlamásolás megerősítése

       

A porgram rákérdez a következő lépés előtt: "Valóban létrehozzak egy új számlát?"

Ezt az OK gombra kattinva fogadjuk el.

       

Proforma számla adatainak szerkesztése
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Számlalista / Lezárt számla / Proforma számla / Proforma számla előállítása másolással / Proforma számla adatainak szerkesztése

       

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=472


Ha szükséges, akkor a proforma számla adatait  teszőlegesen módosíthatjuk.

       

Proforma számla lezárása
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Számlalista / Lezárt számla / Proforma számla / Proforma számla előállítása másolással / Proforma számla lezárása

       

A proforma számla nyomtatás után nem kap szigorú számozású sorszámot. 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=474


    

Lezáratlan számlák

EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Számlalista / Lezáratlan számlák
    

Ezen az oldalon a még lezáratlan, tehát szerkeszthető státuszban lévő számlák láthatók.  A sorok elején lévő +  jelre katt intva megtekinthetjük egy számla tételeit. Az
utolsó oszlopban van egy [Szerkeszt] link, ezzel az adott számla szerkesztő felületére léphetünk, ahol a számlát módosíthatjuk.

Lehetőségünk van a listát  excel fájlba exportálni. 

   

Kamatszámítás

EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Kamatszámítás
   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=73
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=75


Ezen az  oldalon kifizetetlen számláinkat láthatjuk. Különböző színekkel vannak jelölve, hogy mennyi ideje hátralékosak az adott számlák,  vagyis a fizetési határidő óta
mennyi idő telt  el. Az oszlop feletti checkbox-okkal beállíthatjuk, hogy mely számlák jelenjenek meg.

Alapesetben táblázatunk számlaszám szerint növekvő sorrendben jelenik meg, de az oszlopok címére kattintva más sorrendben is beállíthatjuk. 

Ha intézményünk úgy van beállítva, hogy a számlák kifizetése ne a kontír modulban történjen,  akkor itt az utolsó előtti oszlopban van egy [Fizetve]  gomb, amivel a
számlákat - a fizetési határidő megadásával - fizetett státuszba tudjuk állítani. Ellenkező esetben kontírozás közben tudjuk a számláinkat fizetettre állítani.
Az utolsó osz lopban található egy [Megnéz]  gomb, amivel az egyes számlák részletes felületére jutunk,  ahol számlamásolatot tudunk nyomtatni, ill. új számlát tudunk
létrehozni másolással.

   

Összesítő



Összesítő
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Összesítő

   

Itt havi bontásban, pénznemenként láthatjuk a rendszerbe felvett számlákat, és az azokon lévő összegek szummáját. Illetve lehetőség van még a lista pdf és excel
exportjára is.

   

Vevő, ügyféltörzs

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=76


Vevő, ügyféltörzs
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Vevő, ügyféltörzs

   

Ezen az oldalon ügyfeleinket tudjuk nyilvántartani, új vevőket felvinni, meglévőket módosítani, ill. excel táblázatba importálni.

   

Cikktörzs
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Cikktörzs

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=77
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=78


Ezen az oldalon tudjuk a cikkeket nyilvántartani, újakat felvenni, meglévőket módosítani, ill. excel táblázatba importálni.

   

Kontír
EPER - Ügyviteli Modulok / SZÁMLÁZÁS / Számlázás (Számlázás modul) / Kontír

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=670


HÁZIPÉNZTÁR

EPER - Ügyviteli Modulok / HÁZIPÉNZTÁR 

A pénztár modulba belépve azoknak a pénztáraknak a listáját látja, melyekhez hozzáférési jogosultsága van.
A [Munkakezdés]gombra kattintva léphet be egy adott pénzárba.

 

Törzsadatok beállítása

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=64


Törzsadatok beállítása
EPER - Ügyviteli Modulok / HÁZIPÉNZTÁR / Törzsadatok beállítása

  

A "Házipénztár"  modul használata előtt a törzsadatokat kell beállítani a "Rendszer, beállítások" modulban.  

Ezek a felhasználói jogosultságok, a pénztárak, és valutapénztárak létrehozása, a különböző sablonok kiválasztása és a nyitóegyenleg beírása. 

Fontos, hogy ha az intézménynél több pénztárat használnak, akkor minden pénztárhoz külön kell hozzárendelni a felhasználói jogosultságokat.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=489


   

Pénztárak
EPER - Ügyviteli Modulok / HÁZIPÉNZTÁR / Törzsadatok beállítása / Pénztárak

   

A "Felvesz" gombra kattintva tudunk új pénztárat felvenni.

A "Szerkesztés"  gombbal tudjuk módosítani egy pénztár alapadatait .

   

Házi pénztár kezdő egyenleg beállítása
EPER - Ügyviteli Modulok / HÁZIPÉNZTÁR / Törzsadatok beállítása / Házi pénztár kezdő egyenleg beállítása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=289
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=237


Házi pénztár kezdő egyenleg beállítása
 
Menjünk a Rendszer, beállítások → Intézmény → Pénztárak  oldalra.
 
Ezen az oldalon láthatjuk egy adott intézmény pénztárainak listáját. A sor végén, az utolsó oszlopban kattintsunk a Szerkesztés feliratra. A megjelenő űrlapon beállíthatjuk
a nyitó egyenleget.

  

Pénztár kezdőlap
EPER - Ügyviteli Modulok / HÁZIPÉNZTÁR / Pénztár kezdőlap

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=82


Ezen a felületen a házi pénztárban eddig berögzített pénztárbizonylatokat láthatjuk szűrhető formában. Különböző színek segítik a bizonylatok megkülönböztetését. Ha le
szeretnénk szűrni valamire, töltsük ki a megfelelő szűrőmezőt, és kattintsunk a "Friss ítés" gombra. 
Az utolsó oszlopban három funkciógombot találunk, ezek segítségével a következő műveleteket végezhetjük el:
Megnéz: az adott bizonylat tulajdonságait tudjuk megtekinteni.
PDF: a kijelölt  bizonylat  nyomtatási képét tudjuk megtekinteni pdf formátumban, így később is ki tudjuk nyomtatni az  adott bizonylatot.
Sztornó: a kijelölt bizonylatot tudjuk sztornózni, ilyenkor az eredeti bizonylat sztornózott státuszba kerül, illetve létrejön egy új, sztornó bizonylat, mínuszos összeggel.
Lehetőségünk van beállítani a sztornózás dátumát, ilyenkor a sztornó bizonylat ezzel a  dátummal jön létre.



  

Kiadási bizonylat
EPER - Ügyviteli Modulok / HÁZIPÉNZTÁR / Kiadási bizonylat

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=83


Ezen az oldalon tudunk kiadási pénztárbizonylatot kiállítani.
A bizonylaton meg kell adni a bizonylat keltét, a jogosultat, illetve rögzítenünk kell legalább egy bizonylatsort. A barna színű adatok megadása kötelező. Amíg a bizonylatot
nem mentettük addig a sorokat szabadon szerkeszthetjük, de a bizonylat mentése után annak módosítására nincs lehetőség, a  javítása csak sztornózással és újra kiállítással
lehetséges.
Ha megnyomtuk a "Bizonylat mentése gombot", kitöltődik a "Bizonylat azonosítója" mező a felületen, és lehetőségünk van a bizonylatot és az utalványrendeletet PDF
formátumban elkészíteni és nyomtatni.

  

Bevételi bizonylat
EPER - Ügyviteli Modulok / HÁZIPÉNZTÁR / Bevételi bizonylat

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=84


Ezen az oldalon tudunk bevételi pénztárbizonylatot kiállítani.
A bizonylaton meg kell adni a bizonylat keltét, a jogosultat, illetve rögzítenünk kell legalább egy bizonylatsort. A barna színű adatok megadása kötelező. Amíg a bizonylatot
nem mentettük addig a sorokat szabadon szerkeszthetjük, de a bizonylat mentése után annak módosítására nincs lehetőség, a  javítása csak sztornózással és újra kiállítással
lehetséges.
Ha megnyomtuk a "Bizonylat mentése"  gombot, kitöltődik a "Bizonylat azonosítója" mező a felületen,  és lehetőségünk van a bizonylatot  és az utalványrendeletet PDF
formátumban elkészíteni és nyomtatni.

  

Új előleg
EPER - Ügyviteli Modulok / HÁZIPÉNZTÁR / Új előleg

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=85


Ezen az oldalon olyan új előleget tudunk felvenni, amelynek kiegyenlítése a pénztárban, készpénzzel fog történni. 
 
Mentés után a felvett előlegről automatikusan kiállít a  program egy kiadási bizonylatot és elmenti az előleg analitikába.
 
Lehetőség van a bizonylat  nyomtatására is a nyomtatás funkciógomb megnyomásával. 
 
Előlegek:  

1. Elszámolási előleg

Elszámolásra kiadott előleg csak az  alábbi célokra adható ki:
-          beszerzésre
-          kiküldetési költségre
-          üzemanyag-vásárlásra
-          megbízási díjra
-          temetési és szociális segélyre
-          nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadásokra

Elszámolásra pénzt személyre szólóan, vagy postán keresztül, illetve bankszámlára történő közvetlen utalással, az arra feljogosított személyek utalványozása alapján lehet
kifizetni.
A meghatározott  célra felvett összeg elszámolásának véghatárideje 30 nap.
Az elszámolás módja mindig bruttó módon történik, tehát az elszámolandó összeget nem lehet az esetlegesen felvételre kerülő összegbe beszámítani.
Újabb előleg nem vehető fel, amíg az előző elszámolására nem került sor.
Az elszámolásra kiadott összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez indokoltan szükséges mértéket.
Az elszámolásra kiadott összegekről a pénztáros és a könyvelés is nyilvántartást vezet.

2. Fizetési elő leg

Az egyik leggyakrabban kért  gyorssegély a munkabér-előleg.  Ezt  csak akkor és olyan összegben adják a munkáltatók,  hogy az egy hónapra megállapított visszatérítési,
valamint a munkavállaló munkabérét terhelő egyéb kötelezettségek együttes összege a jogszabályban megállapított levonási mértéket ne haladja meg 
A munkabér előleg adómentesen is adható, de csak legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett , legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi
összegének ötszörösét meg nem haladó értékben.
 
3. Segély

A rendszeres szociális segély a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek részére nyújtott támogatás.
Egészségkárosodott személynek minősül az, aki

-          munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
-          vakok személyi járadékában részesül, vagy
-          fogyatékossági támogatásban részesül.

Rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy, akinek havi jövedelme, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-át.
 

 4. Szállítási előleg

Az előrefizetést a Megrendelőnek a Szolgáltató által kiállított előleg bekérő levél fizetési határidejéig kell teljesíteni. Abban az esetben, ha az előleg bekérőben
foglaltaknak a Megrendelő nem tesz eleget, úgy Szolgáltató az adott megrendelést  nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött szerződés(ek)t azonnali hatállyal

felmondhatja, továbbá Szolgáltató az ellenérték beérkezéséig (számláján történő jóváírásig) nem köteles a szolgáltatás nyújtására.

5. Ellátmány

Elszámolási kötelezettség mellett  kiadott pénzeszköz mely különböző feladatok ellátását biztosítja, melyről a pénztáros nyilvántartást köteles vezetni. Az elszámolás
határideje 30 nap, de negyedév végén akkor is el kell számolni, ha a felhasználás határideje még nem telt le.



6. Egyéb előleg

 

  

Pénztárjelentés
EPER - Ügyviteli Modulok / HÁZIPÉNZTÁR / Pénztárjelentés

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=86


A "Pénztár jelentés" menüpontban lehet a napi illetve az időszaki pénztárjelentéseket elkészíteni.  Amennyiben a  kezdő, illetve a vég dátum mezőben azonos nap van

megadva napi pénztárjelentés  készül, ha a kiválasztott dátumok egy napnál nagyobb intervallumot fednek le időszaki pénztárjelentést fog generálni a rendszer.
Lehetőség van annak kiválasztására is hogy a pénztárjelentéshez készüljön-e címletezés. Amennyiben bepipáljuk a "Pénzkészlet ellenőrzés"  jelölőnégyzetet, a következő
táblázat jelenik meg:

 
 
 
Itt látjuk a pénztár aktuális egyenlegét,  a címletezés egyenlegét, és hogy van e hiány a pénztárban. A szöveges mezőkbe az adott
címlet darabszámát kell megadni.
Címletezésnek természetesen csak akkor van értelme ha a pénztárjelentés végdátuma az aktuális nap, hiszen egyéb esetben nyilván
más címletek lesznek a pénztárban.
Ha megvagyunk a címletezéssel is, kattintsunk a Mentés gombra, így legenerálódik a pénztár jelentés, és pdf-ben megnyílik,  amit
aztán kinyomtathatunk.
A pénztárjelentés ilyenkor kap egy sorszámot és elmentődik az adatbázisba, így ezt később is ki tudjuk nyomtatni, ha szükséges. 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Pénztár jelentés lista

Amint látszik, itt is van lehetőség a rögzítés dátumára, illetve a jelentés sorszámára szűrni.  Amennyiben nem adunk meg szűrési feltételt , megjelenik az összes eddig
kiállított pénztárjelentés. A jelentések sorainak végén található Megnyitás gombbal az  adott jelentést tudjuk megjeleníteni, illetve kinyomtatni.



  

Előlegek, előleg analitika
EPER - Ügyviteli Modulok / HÁZIPÉNZTÁR / Előlegek, előleg analitika

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=87


Ezen az oldalon látjuk a rögzített előlegeket. Elszámoláskor, ha az analitikában kiválasztjuk a visszafizetés pénztárba funkció gombot,  akkor a program bevételezi a
pénztárba az előleg visszafizetését  és előállítja a bevételezési bizonylatot.
A sorok végén található Megnéz PDF Sztornó gombokkal tudjuk megtekinteni, nyomtatni, vagy sztornózni az előleget. 



KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=62


 
Az 1992.  évi XXXVIII. törvény (Áht.),  az  államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet rendelkezéseinek érvényesítése a gyakorlatban,
hozzájárulás a költségvetési intézmény gazdálkodási stabilitásának és megfelelő likviditási helyzetének fenntartásához, a gazdálkodási felelősség megerősítése a
kötelezettségvállalás szintjén, ami magába foglalja a kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jogok strukturált, korlátozott mértékű delegálását,  a gazdálkodási
információs rendszer kötelező jellegű, a szabályozásnak megfelelő használatát,  a kötelezettségválla lók és a pénzügyi ellenjegyzők számának csökkentése, az

értékhatárok meghatározásával, a témakörök szűkítésével,  a kötelezettségvállalás és a gazdálkodás szabályainak betartatása,  szabálytalan
kötelezettségvállalások megakadályozása, nyilvántartási és adminisztrációs fegyelem erősítése.
A költségvetési előirányzat meghatározott kiadási, illetve bevételi jogcímen tervezhető, és ebből következően felhasználható pénzeszköz keretet jelent.
 
Jogszabályi hivatkozás:

Az Államháztartásról szóló törvény (ÁHT)
Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet,
Az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII .24.) kormányrendelet
Az Általános Forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény

 
Kötelezettségvállalás:
Kötelezettségvállalásnak minősül az a foglalkoztatatásra irányuló jogviszony létesítésénél, szerződés (megállapodás) megkötéséről, támogatás biztosításáról,
illetve más, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett  jognyilatkozat, amelyet a
költségvetési intézmény költségvetésének, előirányzatainak és valamennyi bevétele terhére készített.
A kötelezettségvállalási nyilvántartás célja, hogy az intézmények és a hozzá kapcsolt önállóan működő intézmények a gazdálkodás folyamán az együttműködés
keretén belül hatáskörükben eljárva biztosítsák

a rendelkezésre álló előirányzat keret betartását,
az esedékesség időpontjában szükséges likviditást,
az előirányzatok, különös tekintettel az önkormányzati támogatás ütemterv szerinti teljesítését,
a gazdálkodás során érvényesüljön a szakszerűség, célszerűség, a hatékonyság, és a gazdaságosság követelménye. 



a gazdálkodás során érvényesüljön a szakszerűség, célszerűség, a hatékonyság, és a gazdaságosság követelménye. 

Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100 000 forintot el nem érő készpénz kifizetések, a pénzügyi szolgáltatások
igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében. (Belső szabályzatban kell szabályozni.) Érvényesítés,  utalványozás,  nyilvántartás ezekben az esetekben is
szükséges.
 
 
Kötelezettségvállalásnak tekintendők az alábbiak:

kinevezési okirat 
szerződés 
megállapodás 
áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelés,
a jóváhagyott  feladat megvalósítása érdekében kötött, szerződéssel alátámasztott és a Kincstárnak az adott év december 20-áig bejelentett,  a
pénzügyminiszter rendeletében meghatározottak szerint a feladatfinanszírozási körbe vont előirányzatok felhasználásához kapcsolódó okmány,
továbbá a felsoroltakon kívül minden olyan jognyilatkozat, amelyből fizetési, szolgáltatási, vagy egyéb gazdasági kihatású kötelezettség származik.

A közbeszerzésekről szóló törvény és a felhatalmazása alapján a kiadott kormányrendeletek szerint – a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást
megindító – feladott hirdetmény, megküldött  részvételi, ajánlattételi felhívás, továbbá a pályázati kiírás, az azonos célú előirányzatok esetében a meghirdetett
támogatási konstrukció dokumentumai a kötelezettségvállalást előzetesen, feltételesen tanúsítják.
 
Ezen intézkedések kiadására – ideértve az annak vállalására és ellenjegyzésére vonatkozó előírásokat is – a kötelezettségvállalás általános szabályait kell
alkalmazni azzal, hogy a lekötött keretet fel kell szabadítani, amennyiben az intézkedést visszavonják.

 

Törzsadatok beállítása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Törzsadatok beállítása

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=184


Munkakezdés előtt, a törzsadatok között a kötelezettségvállalás menüpontot alatt megtaláljuk az intézményünkhöz tartozó keretgazdát vagy gazdákat.

Módosításra, bővítésre az  e-Szoftverfejlesztő  Kft-n keresztül van lehetőség.

Fontos, hogy mindig csak azok a gazdálkodók látszanak, amelyek kezeléséhez az adott felhasználónak jogosultsága van!

   

Sablonok
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Törzsadatok beállítása / Sablonok

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=302


Ezen az oldalon előre elkészített sablonokat tölthet fel a kötelezettségvállalások szerződéseihez.

Új sablon létrehozása
 
1. Dokumentum szerkesztése és formázása történhet MS Word vagy WordPad-ben. 
 
A sablonokban megadhatók mezőhivatkozások (paraméterek). 
Paraméter megadás szabályai: 
- Hivatkozás: << és >> jelek között , pl. <<PARAMETER>> 
- Paraméternév csak nagybetűkből állhat 
- A << >> jelek és a paraméternév között nem szerepelhet szóköz! 
- Az elkészült sablont ’R ich Text’ (.RTF) formátumban mentjük el.
 
2. A paramétereket a sablonszótárból lehet választani. 

A program a dokumentumok elkészítése során ezen paraméterek alapján fogja behelyezni a  dokumentumba az adott hivatkozás valós értékét. 

SABLONSZÓTÁR

Paraméter neve Leírása

<<MEGBIZO>> Megbízó

<<MEGBIZO_CIM>> Megbízó címe

<<MEGBIZO_ADOSZAM>> Megbízó adószáma

<<MEGBIZO_CEGJEGYZEKSZAM>> Megbízó cégjegyzékszáma

<<MEGBIZOTT>> Megbízott, vagy Vállakozó neve

<<MEGBIZOTT_CIM>> Megbízott címe

<<MEGBIZOTT_ADOSZAM>> Megbízott adószáma

<<MEGBIZOTT_CEGJEGYZEKSZAM>> Megbízott cégjegyzékszáma

<<SZERZODES_KELTE>> Szerződés kelte

<<SZERZODES_TARGYA>> Szerződés tárgya

 

Sablon feltöltése

 



 

Kezdőlap
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Kezdőlap

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=140


A kötelezettségvállalás kezdőlapon egy szűrhető listát kapunk a rendszerben lévő kötelezettségvállalásokról. Ezt a listát az " Excel export" gombra kattintva lehetőségünk
van kiexportálni.

Ha átváltunk a kötelezettségvállalás modulra, akkor a kezdőlapon a szerződések listáját láthatjuk. Itt is érvényesül a szín szerinti megkülönböztetés, amely a rögzített
szerződések státuszát mutatja. A szerződések adatait módosíthatjuk,   a „Funkciók” oszlop, szerkesztés sorában a „Megnéz” gomb segítségével.  Az  adatok módosítását a
szerződés (alapbizonylat) lezárásáig tehetjük meg.

   

Keresési szűrő beállítása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Kezdőlap / Keresési szűrő beállítása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=247


A számlaváltás gombbal visszatérhetünk a kezdő lapra, ahol intézményt, kötelezettségvállalást választhatunk a munkakezdés gombbal.

Lehetőség van szűrőt létrehozni az alábbi feltételek valamelyikével (vagy akár többel is egyszerre):

sorszám alapján (kötelezettségválla lás sorszáma)
ügyfélnév szerint (nem kell a teljes név, már töredékre is keres)
bizonylat dátuma (a mező végén lévő gombra klikkelve megjelenik a naptár, és abból kell kiválasztani a dátumot)
típus, szervezet, felelős, csoport (a mező végén lévő gombra klikkelve megjelennek a lehetőségek, melyekből választani lehet)
rögzítve dátum (a rögzítés dátumára van lehetőség rákeresni, szintén a megjelenő naptárból a nap kiválasztásával)
bizonylat azonosító (a felvitelnél megadott)
státusz (megfelelő négyzet jelölésével)

A szűrés jóváhagyása (keresés indítása) a "Frissítés" gombbal történik.

Ha már van rögz ítve  szerződés, akkor azok a kötelezettségvállalási szerződések listája részen jelennek meg.
Ezeknek a  jellegét színekkel is megkülönböztettük. A kék háttér jelöli az aktív szerződéseket, zöld a lezártat, rózsaszín pedig a visszavont szerződéseket.  



   

Keresés csoportra
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Kezdőlap / Keresés csoportra

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=246


A "Kötelezettségvállalás kezdőlap"-on többféle szűrő áll a  rendelkezésünkre.  A lehetőségek közül értelemszerűen kitöltünk egyet vagy többet, majd a "Frissítés" gomb
lenyomásával jóváhagyjuk a szűrésünk feltételeit.

A "Szűrők törlése" gombbal lehet törölni a megadott feltételeket.  

   

Szerződések listájában keresés
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Kezdőlap / Szerződések listájában keresés

   

A kötelezettségvállalás kezdőlapon egy szűrhető listát kapunk a rendszerben lévő kötelezettségvállalásokról. Ezt a listát az " Excel export" gombra kattintva lehetőségünk
van kiexportálni.

 

   

Rögzített szerződések közötti keresés szűréssel
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Kezdőlap / Rögzített szerződések közötti keresés szűréssel

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=242
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=244


   

A kezdőlapon a szerződések listáját  látjuk. I tt is érvényesül a szín szerinti megkülönböztetés, amely a rögzített szerződések státuszát mutatja.

A szerződések adatait megnézhetjük,  ellenőrizhetjük, vagy módosíthatjuk, ha a „Funkciók” oszlop,  szerkesztés sorában a „Megnéz ” gombra kattintunk. . 

Az adatok módosítását a szerződés (alapbizonylat) lezárásáig tehetjük meg. 

 

Új írásbeli kötelezettség vállalás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=108


A kitöltendő adatok:

·         Sorszám: Ezt a rendszer osztja ki, nem lehet kitölteni.
·         Részgazda: A részgazda neve, aki a kötelezettséget vállalja.
·         Bizonylatszám: A kötelezettség vállalás tárgyának a bizonylatszáma.
·         Bizonylat kelte: Szintén a bizonylaton szerepel
·         Nyilvántartásba vétel dátuma: Általában az aktuális nap dátuma amikor a kötelezettség vállalást
          rögzítik.
·         Ügyfél: A kötelezettségvállalás ügyfele, szerepel a bizonylaton
·         Csoport: Ez a tulajdonság tetszőlegesen bővíthető, osztható. Ha például a településnek van egy
           útfelújítási programja, ez a program lehet egy csoport. Így tetszőlegesen csoportosíthatóak a
           kötelezettség vállalások.



           kötelezettség vállalások.
·         Típus: A kötelezettségvállalás típusa
·         Státusz: A kötelezettségvállalás státusza
·         Köt. váll. tárgya: Szöveges mező, amiben kifejthető, hogy mi a kötelezettségvállalás tárgya
·         Leírás: Szabadon tölthető megjegyzés mező
·         Felelős: Itt egy eper felhasználót lehet választani, aki az adott  kötelezettségvállalás ügyeit intézi.

 

   

Alapadatok rögzítése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Alapadatok rögzítése

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=251


Kitöltendő adatok:

·         Sorszám: Ezt a rendszer osztja ki, nem lehet kitölteni.
·         Részgazda: A részgazda neve, aki a kötelezettséget vállalja.
·         Bizonylatszám: A kötelezettség vállalás tárgyának a bizonylatszáma.
·         Bizonylat kelte: Szintén a bizonylaton szerepel
·         Nyilvántartásba vétel dátuma: Általában az aktuális nap dátuma, amikor a kötelezettség vállalást  rögzítik.
·         Ügyfél: A kötelezettségvállalás ügyfele, szerepel a bizonylaton
·         Csoport: Ez a tulajdonság tetszőlegesen bővíthető, osztható.  Ha például a településnek van egy útfelújítási programja, ez  a program lehet egy csoport. Így

tetszőlegesen csoportosíthatóak a kötelezettség vállalások.
·         Típus: A kötelezettségvállalás típusa
·         Státusz: A kötelezettségvállalás státusza
·         Köt. váll. tárgya: Szöveges mező, amiben kifejthető, hogy mi a kötelezettségvállalás tárgya
·         Leírás: Szabadon tölthető megjegyzés mező
·         Felelős: Itt egy eper felhasználót lehet választani, aki az adott  kötelezettségvállalás ügyeit intézi.

   

Új szerződés rögzítése, ügyfél kiválasztása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Új szerződés rögzítése, ügyfél kiválasztása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=248


Az előirányzatok, és a kötelezettségvállalások között a  kapcsolatot a főkönyvi szám, a szakfeladat, és a részgazda hármas teremti meg. Ez azt jelenti, hogy a berögzített

kötelezettségvállalás azt  az előirányzatot fogja fogyasztani, amelynek ugyanaz a szakfeladata, a  főkönyvi száma, és a részgazdája.
 
 



   

Rögzített szerződés adatainak módosítása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Rögzített szerződés adatainak módosítása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=249


A már rögzített  szerződést a "Szerkesztés" gomb segítségével módosíthatjuk,  vagy törölhetjük.

Az "Új sor" gombra kattintva új adatokat tudunk hozzárögzíteni. 

   

Ügyfél kiválasztása és módosítása ügyfél törzsből
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Ügyfél kiválasztása és módosítása ügyfél törzsből

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=250


Felül az "Új szerződés" oldalon, az ügyfél mező lenyíló részén választható ki a partner. Itt lehetőség van az adatok korrigálására, javítására a "Módosít" gomb

lenyomásával.



Új ügyfelet az ügyfél mező alatti "Új ügyfél felvitele"  szövegre klikkelve tudunk hozzáadni. 

   

Új partner rögzítése ügyfél törzsbe
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Új partner rögzítése ügyfél törzsbe

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=252


Itt adhatunk hozzá új partnert az adatbázishoz. A kötelezően kitöltendő mezőknél a megnevezések barna színűek.

A "Rögzítés" gombbal mentjük az adatokat, az "Elvetés" gombbal pedig kilép ebből a funkcióból. 

   

Új csoport felvitele
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Új csoport felvitele

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=253




Az "Új csoport felvitele"  szövegre klikkelve megadhatunk új csoportokat a név mező kitöltésével.

Menteni a "Rögz ít" gombbal lehet, kilépni a felületről az "Elvet"  gombbal van mód.

   

Kötelezettségvállalás forrásának kiválasztása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Kötelezettségválla lás forrásának kiválasztása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=254


A szerződés forrásának meghatározására a lenyíló ablakban, a megfelelő sor kiválasztásával van lehetőség.

   

Fizetési határidő megadása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Fizetési határidő megadása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=255




A fizetési határidő megadását naptár segíti, ahol csak ki kell választani a  időpontot.

   

Áfa mértékének a meghatározása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Áfa mértékének a meghatározása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=256


Az áfa mértékét a lenyíló ablakból választhatjuk ki.

   

Előirányzati számlaszám keresése szűréssel
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Előirányzati számlaszám keresése szűréssel

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=258




A főkönyvi szám megadását segíti a lenyíló ablak. Az oszlopok tetején lévő mezőkben lehetőség van előirányzati főkönyvi számra, tényleges főkönyvi számra vagy ezek

nevére szűrni az adatokat. Itt sem szükséges a pontos számot vagy nevet tudni, mert a program már a részadatokra is rákeres.

   

Szakfeladat kiválasztása szűréssel
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Szakfeladat kiválasztása szűréssel

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=259


A szakfeladat kiválasztásánál is segítenek a felnyíló ablak tetején lévő mezők. Ide a szakfeladat számát, vagy nevét beírva szűkíthetünk a megjelent listán. A program

részadatokra is rákeres, így nem szükséges pontosan tudni a számát vagy a nevét.



   

Eredeti szerződés feltöltése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Eredeti szerződés feltöltése

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=260


A programban lehetőség van az eredeti szerződés, bizonylat, megállapodás feltöltésére pdf vagy doc formában, amelynek a módja:

„Browse” gombra kattintva kiválaszt juk a feltöltendő dokumentumot, elnevezzük, majd a „Feltölt ” gomb segítségével feltöltjük.

 

  

   

Új szerződés hozzárendelése a költségvetéshez
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Új szerződés hozzárendelése a költségvetéshez

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=261


Ha minden adatot beütöttünk az új szerződést hozzárendeljük az elemi költségvetéshez, melyet a "Mentés" gombbal, az adatok elmentésével tehetünk meg. Figyeljünk,



Ha minden adatot beütöttünk az új szerződést hozzárendeljük az elemi költségvetéshez, melyet a "Mentés" gombbal, az adatok elmentésével tehetünk meg. Figyeljünk,
mert a véglegesítéshez is kell majd még egyszer menteni.

   

Mentés
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új írásbeli kötelezettség vállalás / Mentés

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=262


Ha a szerződés adatait mentettük, a  "Bizonylat mentése"  gombbal (ez volt az első mentés), utána a kötelezettségvállalási szerződés alapadatait is rögzítsük (második
mentés). Tehát a mentési folyamat a korábban említettek alapján két, egymás utáni mentésből áll.  

 

Új szállítói tartozás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új szállítói tartozás

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=487


   

Új számla rögzítése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új szállítói tartozás / Új számla rögzítése

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=272


A lenyíló nyilak (ablakok) segítségével kiválasztjuk a megfelelő adatokat. A piros színnel jelölt adatok kitöltése kötelező jellegű.  Menteni csak az összes „piros” adat kitöltése

után tudunk. A mentést két lépcsőben tudjuk elvégezni. Először a bevitt adatokat mentjük, majd a bizonylatot. Mentés után kinyomtatjuk az utalvány rendeletet.

   

Új partner felvétele, módosítása ügyfél törzsadat állományban
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új szállítói tartozás / Új partner felvétele,  módosítása ügyfél törzsadat állományban

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=274


Az új ügyfél gomb megnyomásával, új partert közvetlenül tudunk felvenni a partnertörzsbe. A pirossal kiemelt adatok megadása kötelező. Az adatok bevitele után, a
"Rögz ít" gombbal mentsünk.

A partneradatok módosítására az ügyfél fül lenyitása után van lehetőség, a változtatni kívánt ügyfél sorának a végén lévő "Módosít" gombbal.

   

Új számla fizetési mód kiválasztása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új szállítói tartozás / Új számla fizetési mód kiválasztása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=276




A szállítói számla rögzítésénél a fizetés módjának kiválasztására a lenyíló ablakból van lehetőség.

   

Új számla státuszának a kiválasztása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új szállítói tartozás / Új számla státuszának a kiválasztása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=277


A szállítói számla státuszának kiválasztására a lenyíló ablakból van lehetőség.

   

Új szerződés generálása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új szállítói tartozás / Új szerződés generálása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=278


Azokhoz a számlákhoz, amelyekhez nem tartozik szerződés, generálhatunk új szerződést, a törvényi előírásoknak megfelelően.

Ezt tehetjük meg az "Új szerződés generálása"  gombra klikkelve.

   

Új szerződés adatainak a rögzítése



Új szerződés adatainak a rögzítése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új szállítói tartozás / Új szerződés adatainak a rögzítése

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=279


Új szerződés generálása a program segítségével

Éretelemszerűen adjuk meg a kívánt adatokat. A pirossal jelölt megnevezések sorait kötelező kitölteni.

A lenyíló fülek segítségével a mezők könnyedén kitöltehtők. Ha kész, nyomjuk meg a mentés gombot.

   

Mentés
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új szállítói tartozás / Mentés

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=280


Az adatok rögzítése után mentsük el a bizonylatot is, a  "Bizonylat mentése"  gombra kattintva.

   

Utalvány rendelet generálása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új szállítói tartozás / Utalvány rendelet generálása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=281




A kötelezettségvállalás rögzítése és mentése után, az Utalvány rendelet generálása gomb segítségével kinyomtathatjuk az utalvány rendeletet pdf formátumban.

   

Utalvány rendelet nyomtatási kép
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Új szállítói tartozás / Utalvány rendelet nyomtatási kép

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=282


Így néz ki egy elkészített utalvány rendelet nyomtatási képe, melyet szükség szerint nyomtathatunk, elmenthetünk.

 

Szállítói számlák
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Szállítói számlák

  

A szállítói számlák menüpontban a beérkezett számlákat iktathatjuk. Belépve a menüpontba, a már iktatott számlák listáját  látjuk, amelyeket szerkeszteni tudunk, illetve
itt lehet új számlákat iktatni.

A listában szűrhetünk a lejárt kintlévőségekre is. A lista alján kiválasztjuk a különböző időtartamú kintlévőséget, így csak azok a számlák jelennek meg, amelyek a
kiválasztás paramétereinek megfelelnek.

   

Szállítói számlák listája
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Szállítói számlák / Szállítói számlák listája

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=112
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=269




A szállítói számlák menüpontban a beérkezett számlákat iktathatjuk. Belépve a menüpontba, a már iktatott számlák listáját látjuk, amelyeket szerkeszteni, illetve új
számlákat iktatni tudunk.
A listában szűrhetünk a lejárt kintlévőségekre is. A lista alján kiválasztjuk a különböző időtartamú kintlévőséget, így csak azok a számlák jelennek meg, amelyek a
kiválasztás paramétereinek megfelelnek.

   

Tartozás állomány lekérdezése szűréssel
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Szállítói számlák / Tartozás állomány lekérdezése szűréssel

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=270




A szállítói lejárt tartozásokat egyszerűen szűrhetjük a kívánt intervallum "bepipálásával". 
(A választási lehetőségek: 0-30 nap, 30-60 nap, 60-90 nap, illetve 90 napon túli. )

A kijelölés után a program automatikusan csak azokat a szerződéseket mutatja, amelyek a bejelölt  feltételeknek megfelelnek.

   

Rögzített számla módosítása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Szállítói számlák / Rögzített számla módosítása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=271


A sorok végén lévő Megnéz  gombra kattintva tudjuk az iktatott számlák adatait módosítani, bővíteni vagy szerkeszteni.

   

Keresés szűrési feltételek megadásával
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Szállítói számlák / Keresés szűrési feltételek megadásával

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=273




Többféle szempont szerint (partner, összeg, dátum stb.) lehet szűrni. Ezek beállítása után a Frissítés  gombra kattintva kapjuk meg a keresett adatokat. A szűrés folyamán
egyszerre több,  vagy akár mindegyik ablak használható.

   

Beérkezési dátum kiválasztása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Szállítói számlák / Beérkezési dátum kiválasztása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=275


A szállítói számla beérkezési dátumának kiválasztását naptár segítségével tehetjük meg.

 

Kontír, kimutatások

EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Kontír, kimutatások
  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=111


A kötelezettségvállalás menüpontban a felettes szerv által elfogadott eredeti (elemi) költségvetést rögzít jük, amelyeket majd a kötelezettségválla lások "fogyasztanak".
A már rögzített  sorokat a Szerkesztés/Törlés  gombbal tudjuk módosítani.

  

Előirányzat felhasználás kimutatás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Kontír, kimutatások / Előirányzat felhasználás kimutatás

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=267


Az önkormányzatok általában negyedévente módosítják a költségvetési rendeletüket. A főkönyvi nyilvántartásokban a rendeletben szereplő előirányzatokat lehet
szerepeltetni. A kötelezettség vállalások fedezetvizsgálatához ez nem elegendő,  hiszen folyamatosan változhat a rendelkezésre álló bevétel, ami csak később kerül
átvezetésre a rendeleten.

Az intézmény méretétől függően célszerű valamilyen nyilvántartás vezetése az utolsó rendeletmódosítás óta bekövetkezett változásokról. Nagyobb intézményekben akár
kiemelt előirányzatonként a 0-s számlaosztályban is könyvelhetők. Ez a nyilvántartás megkönnyíti a saját  hatáskörű előirányzat módosításokhoz  történő adatszolgáltatást,
amit az intézmény eljuttat az önkormányzatnak. 



amit az intézmény eljuttat az önkormányzatnak. 

Oktatási intézmények esetében a saját hatáskörű előirányzat módosítás oka leggyakrabban valamilyen pályázati bevétel, vagy bérleti díj bevétel, de lehet fizetős

tarfolyamok díja is. A plusz bevételekhez kapcsolódó 100.000 Ft feletti kiadásokhoz kapcsolódóan is írásbeli kötelezettségvállalás szükséges.

    

Keresés szűréssel
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Kontír, kimutatások / Előirányzat felhasználás kimutatás / Keresés szűréssel

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=268


Az oszlopok tetején lévő ablakokba a megadott  feltételek alapján szűri az adatokat a program. Egyszerre több ablak is használható, és már részadatokra is rákeres.

  

Teljesítések előirányzatonként
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS / Teljesítések előirányzatonként

  

KÖNYVELÉS
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=578
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=63




A Könyvelés modulban  az elektronikus banki kivonatok betölthetők. Az EPER „öntanuló” mechanizmusa révén egyre kevesebb kézi rögzítésre van szükség. A félautomata
kontírozás után a könyvelési sorok átadhatók a jelenlegi könyvelési  rendszernek (TTG, SZAMODO,SALDO)

Az adatokat exportálja más könyvelő programokba is (pl. TTG), így biztosított a biz tonságos és fokozatos áttérés, valamint a kapcsolat a  központi programokkal (K11, Kgr,
Pminfo, Mérleg stb).

A kontírozás, feladás modulban a bankból, a  pénztárból  feladott és az egyéb könyvelési tételeket (pld. bér, vegyes, nyitó stb) lehet kontírozni és könyvelni. Külön kezeljük a

költségvetési pénzforgalmi számlákat, amelyek alapvetően az önkormányzati alrendszer költségvetésben meghatározott gazdálkodási feladatok pénzforgalmának
lebonyolítására szolgálnak, függetlenül attól, hogy pénzforgalmi számláikat  a Kincstár, vagy hitelintézet kezeli. 

 valamint a pénztárakat,  amelyek a készpénzállományról, valamint a készpénz forgalmáról a pénztárszámlához kapcsolódóan - az államháztartási szervezet által
szabályozott módon - analitikus nyilvántartást kell vezetni.  

El kell számolni az önkormányzati alrendszer költségvetése végrehajtásaként teljesített valamennyi bevételt és kiadást. Itt kell szerepeltetni az önkormányzati
alrendszerben a lakásépítés és - vásárlás munkáltatói támogatási számlákat.   

A kontírozás és feladás modulban kiválasztjuk, hogy mit szeretnénk könyvelni és a munkakezdés  gombra kattintva kiválasztjuk, hogy melyik intézményünkkel szeretnénk
dolgozni. 

 Jogszabályi környezet, megfelelőség

-         A program fejlesztése során elsőrendű cél, hogy a hatályos jogszabályi környezetnek és szabályozásoknak mindig megfeleljünk.

-         az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.  törvény

-         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

-         Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

-         az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

-         a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.  rendelet

-         Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet

-         PM útmutató, tájékoztató a költségvetés tervezéséhez, beszámoló készítéséhez

 

 



Bank
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=490


  

Törzsadatok beállítása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Törzsadatok beállítása

   

Belépés a Könyvelés modulba

Amennyiben rendelkezünk felhasználó névvel és jelszóval, illetve a megfelelő jogosultságokkal, első indításkor néhány alap konfigurációt kell elvégeznünk.  Erre azért
van szükség, hogy az  általunk használt DOKK-os vagy TATIGAZD-os törzsadatok bekerüljenek az  EPER rendszerbe. Ezt kérésre munkatársunk, szerződött partnerünk
elvégzi Önöknek.

     

    

Bankszámlák és a hozzá tartozó főkönyvi szám beállítása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Törzsadatok beállítása / Bankszámlák és a hozzá tartozó főkönyvi szám beállítása

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=498
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=290


 A Rendszer, beállítások modulban az intézmény kiválasztása után kattintsunk a Bankszámlák menüpontra. 

 

A "Felvesz" gombra kattintva tudunk új bankszámlát felvenni.

 



 

 

A "Szerkesztés"  gombbal tudjuk módosítani egy bankszámla alapadatait. 

 

  

Bank kezdőlap
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Bank kezdőlap

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=88


   

 

 

A költségvetési pénzforgalmi számlákon kell vezetni az önkormányzatoknak a helyi adóbeszedési számlák pénzforgalmát.  Az adóbeszedési számlák és a költségvetési
elszámolási számla között i pénzmozgásokat a két pénzforgalmi számla között átvezetésként - kiegyenlítő bevételként vagy kiegyenlítő kiadásként - kell elszámolni.  

A likvid hitellel fedezett kiadást a költségvetési elszámolási számlával, az előirányzat-felhasználási keretszámlával szemben kell nyilvántartásba venni, emiatt a költségvetési
elszámolási számla, az előirányzat-felhasználási keretszámla adott napi egyenlege mínusz előjelű is lehet.   

FONTOS, hogy a negyedéves mérlegjelentés, a költségvetési jelentés, a féléves és az  éves elemi költségvetési beszámoló fordulónapján (március 31. június 30, szeptember
30, illetve december 31.) a költségvetési elszámolási számla, az előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege csak nulla, vagy pozitív lehet, ezért a fordulónapon
meglévő, igénybe vett likvid hitel összegét a likvid hitel számla forgalmi számlájára kell átvezetni. 

A bank modul az  önkormányzatok banki pénzmozgásának nyilvántartására használható, a bankmozgásokat  be lehet importálni a rendszerbe.

A bankok kontírozását, a főoldalról a kontír modulra kattintva érhetjük el.  A már kontírozott tételeket a szerkesztés menüponttal tudjuk módosítani, javítani.

A kezdőlapon az importált folyószámlánk pénzmozgásait látjuk. A listát  többféle szempont szerint szűrhetjük. A szűrők külön külön is használhatók, illetve kombinálhatók. A
keresett adatot vagy adatokat a megfelelő ablakba beírva a "Frissítés" gombra kattintva a program legyűjti. A szűrés adatait törölhetjük a "Szűrők törlése"  gombbal.

    



Importált banki tételek
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Bank kezdőlap / Importált banki tételek

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=477


A kezdőlapon az importált folyószámlánk pénzmozgásait látjuk. A listát szűrhetjük az oszlopok tetején lévő mezőkbe írva, majd a Frissítés  gombra kattintva megkapjuk a
keresett adatokat. 

Sorba rendezéshez  A-Z-ig  vagy fordítva, az adott oszlopok tetején lévő megnevezésre kattintva juthatunk.

A táblát rendezni is tudjuk oly módon, hogy a kurzort húzzuk azon oszlop fölé amelyet szeretnénk  előrébb vagy hátrébb tenni. A bal egérgombot nyomva tartva
"megfogjuk" az oszlopot és a kívánt helyre húzzuk.

Ezzel a módszerrel a rendszeren belül található összes táblát átalakíthatjuk.  

  

Import
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Import

   

 

 

Az "Import" menüpontban tudjuk a bank sorokat átemelni a könyvelésbe. Jelenleg a következőket tudjuk importálni:

OTP - Direkt (.xls)
Netbank - Tksz.  (html)
OTP - Electra, Erste (.AUS, .UMS)
Raiffeisen REX - FOR (.TXT)
Takarékszövetkezet (.STM)
Takarékszövetkezet (.HIS) (pl. Mecsek)

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=90
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=221
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=222
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=223
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=628
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=530
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=630


Takarékszövetkezet (.csv)
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet (.xml)
Volksbank (.STA)
Volksbank (.TXT)
MKB (.STM)
K&H Electra (.STM)

Az első bank importkor beállítódik az aktuális bank kezdő egyenlege, ezek után nem lehetnek az importban " lyukak", hiszen a  rendszer minden alkalommal ellenőrzi a
kezdő egyenlegeket. Így nem fordulhat elő, hogy egy olyan nap, ahol volt bankmozgás, kimaradjon az importból.

Fontos tudni, hogy amennyiben ugyanazon nap importját véletlenül kétszer futtatjuk, nem kerülnek be kétszer az adatok. A rendszer átlépi azokat a sorokat amelyek már
szerepelnek az adatbázisban.

Az importálást csak egy bankszámlánál kell lefuttatni, mert a rendszer felismeri, hogy melyik bankszámlaszámhoz tartozik a tranzakció, és automatikusan ahhoz rakja. 

Bank import lépései: 
1. Belépünk a bankba, és exportáljuk a kivonatot.
2. Belépünk az Eperben a könyvelés modul bank menüpontjába és a lenyíló ablakból kiválasztjuk, hogy melyik bank exportját szeretnénk betölteni a programba.
3. „Tallózás” gombra kattintva megkeressük az elmentett fájlt.
4. „Import” gombra kattintva betöltjük az adatokat.

    

OTP - Direkt import
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Import / OTP - Direkt import

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=660
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=972
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=221


Az OTP webes felületén a bankmozgásokat ki tudjuk exportálni egy excel fájlba. Ezt mentsük el a saját gépünkre, majd térjünk vissza az Eper webes felületéhez.

Az import típusának beállítása után a Tallózás gomb megnyomásával válasszuk ki azt a fájl-t amit az OTB webes felületéről lementettünk a gépünkre, és kattintsunk az
Import  gombra, ekkor a következő képernyőt kapjuk:

 



 
Ha itt értelmezhető adatokat látunk, helyes az import fájl és az "Adatok mentése" gomb megnyomásával menthetjük a bankmozgásokat.

    

Netbank import
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Import / Netbank import

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=222


A netbankos felületen megjelenő html oldalból tudunk importálni a  következő műveletekkel:
 
 
1. Nyissuk meg a netbankos felületünket, ami így néz ki:
 

 
 
 
2. Kattintsunk jobb egérgombbal e felületen és válasszuk az "Összes kijelölése" opciót  (vagy a Ctrl+A billentyűkombinációt).

3. Majd mikor az egész tartalom ki van jelölve nyomjunk egy "Másolás" parancsot (vagy a Ctrl+C billentyűkombinációt):

4. Most menjünk vissza az  Eper felületére, és az ott található szövegdobozon nyomjuk meg a "Beillesztés" gombot (vagy a Ctrl+V billentyűkombinációt):
 



 
 
 
5. Végül kattintsunk a mentés gombra, majd a felugró ablakon az Adatok mentése gombra:
 
  

 



 

    

OTP - Electra import
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Import / OTP - Electra import

    

Az Electra importnál némiképp speciálisabb a helyzet, mivel az Electra export esetén minden napról külön két-két  export fájlt készít.  Emiatt importkor a napi két export
fájlt  egyszerre kell feltölteni az importhoz.

A fáj lok előállítása az OTP Electrában

1. Számlavezetés > Megbízás csomagok > Számla értesítők

2. Itt láthatja azoknak a napoknak a listáját , amikor volt banki forgalom.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=223


Válasszon ki egy napot, majd kattintson az Export gombra.

3. Válassza a SAP formátumot és a Windows kódkészletet.

Ezen az ablakon láthatja,  hogy melyik könyvtárba menti a fájlokat  (általában a C:\EXPORT).



 

Az import menete az Eperben



 

1. Kattintson a "File keresés" gombra.

Ha nincs ilyen gomb, hanem ezt az üzenetet látja:

akkor töltse le  és telepítse a Silverlight kiegészítőt az alábbi oldalról: http://www.microsoft.com/silverlight/

Telepítés után lépjen ki az Eperből, és zárja be a böngészőt. Majd indítsa el újra a böngészőt, és lépjen be az Eperbe. 

2. Keresse ki az Electra export mappáját.

http://www.microsoft.com/silverlight/


 

Itt láthatóak az Electra által létrehozott fájlok. Ha Electrában az exportkor a SAP formátumot választottuk Windows-os kódkészlettel, ehhez hasonló fájlokat kell látnunk.
Itt minden napról két fájl keletkezik, egy *.UMS és egy *.AUS. Az  importhoz mindkét fájlra szükség van. Amennyiben nem jelöljük ki mindkettőt, a program figyelmeztetni
fog.

Az importkor figyelni kell arra, hogy nem lehetnek "lyukak" az importban, tehát olyan napokat, amikor volt  banki forgalom nem hagyhatunk ki, mert a bank egyenlegek
nem fognak egyezni, ilyenkor az Eper rendszer erre figyelmeztet. 

3. Válassza ki az importálandó két fájlt egyszerre a következőképpen: Kattintson az első fájlra,  nyomja le és tartsa lenyomva a "Ctrl" billentyűt és kattintson a másik fájlra.

4. A fájlkereső ablakban nyomja meg a "Megnyitás" gombot.

5. Kattintson a "Feltöltés" gombra,  ekkor a feltöltött fájlok listájában megjelennek a fájlok.

6. Nyomja meg az "Import"  gombot, ekkor egy felugró ablakban megjelennek a beimportálandó adatok.

7. Amennyiben értelmes adatokat lát , nyomja meg az "Adatok mentése" gombot.

A lefutott import állapotáról az "Import" gomb alatt kapunk információkat. I tt tájékozódhatunk arról, ha az importunk valami hiba miatt nem jött létre teljes egészében.

A hibalistában szerepel, hogy mely sorokat nem sikerült importálni és miért, illetve az importált és a kihagyott  sorok száma. Kihagyásra akkor kerül egy sor, ha már
szerepel az adatbázisban,  vagy olyan bankszámlát is tartalmazott,  ami nincs a rendszerben. Ha hibás egyenleg miatt nem futott le az import, akkor valószínűleg kihagytunk
egy napot.

    

Takarékszövetkezet import (.STM)

EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Import / Takarékszövetkezet import (.STM)
    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=530


1. Belépünk a takarékszövetkezet felületén a bankba, majd onnan letöltjük a kivonatot a saját számítógépünkre. Később ezt fogjuk az Eper felületén beimportálni.
(Számlavezetés > Kivonatok, értesítők > Számlakivonatok letöltése > Kivitel külső egységre > Export text-formátumban, Windows kódkészlettel.) 
 

 



 



2. Belépünk a könyvelés modul bank menüpontjába és az Import típusa lenyíló ablakból kiválasztjuk a Takarékszövetkezet (.STM)  formátumot.
 
 

 
3. „Tallózás” gombra katt intva megkeressük az  elmentett  import file-t.



 
4.  „Import” gombra kattintva betöltjük az adatokat.
 
5. A betöltött adatokat ellenőrizzük. 
 

 
 
 6. A betöltött  adatokat mentjük az  Adatok mentése  gombbal. 
 

 
 

7. A lefutott import állapotáról az "Import" gomb alatt kapunk információkat. Itt tájékozódhatunk arról, ha az importunk valami hiba miatt nem jött létre teljes



7. A lefutott import állapotáról az "Import" gomb alatt kapunk információkat. Itt tájékozódhatunk arról, ha az importunk valami hiba miatt nem jött létre teljes
egészében.

A hibalistában szerepel, hogy mely sorokat nem sikerült importálni és miért, illetve az importált és a kihagyott  sorok száma. Kihagyásra akkor kerül egy sor, ha már
szerepel az adatbázisban.  Ha hibás egyenleg miatt nem futott le az import, akkor valószínűleg kihagytunk egy napot.

 
  

    

Raiffeisen import
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Import / Raiffeisen import

    

A Raiffeisen Expresszben: 

Lekérdezés > Számla forgalom

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=628


A megjelenő ablakban kiválasztjuk a bankszámlát, beállítjuk a dátumot, formátumnak a Feldolgozhatót választjuk, majd OK.



Ezt követően először az Indít gombbal lekérdezzük, végül a Ment gombbal lementjük.

Ekkor általában a Program Files > Raiffeisen > Work mappába menti FOR-(...). txt néven,  ahonnan importálható az Eperben.

    

Takarékszövetkezet import (.HIS)
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Import / Takarékszövetkezet import (.HIS)

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=630


Mecsek Takarék esetén egy adott bankszámlaszámba belépve az  Információkérés > Számlatörténet oldalon a dátum beállítása után kattintsunk az Export text
formátumban  feliratra. Ekkor lementődik egy POSTINGS_.. ..HIS nevű fájl, ezt kell betölteni az EPER bank importjánál a Takarékszövetkezet (.HIS) formátumot választva.

    

Takarékszövetkezet (.csv)
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Import / Takarékszövetkezet (.csv)

    

A Számlaforgalom oldalon az időszak beállítása után a megjelenő lista alján található az "Excel-ben való megnyitáshoz (.CSV-ben letöltéshez), kattintson ide!" felirat. Erre
kattintva letölthető egy fájl, ami importálható az Eperbe.

    

K&H Electra import
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Import / K&H Electra import

    

K&H Electra Import

 

Jelentkezzünk be a K&H Electra felületére,  ott válasszuk ki a Kivonatok, értesítők menüpontot. Először kattintsunk arra a napra amely nap kivonatát le szeretnénk tölteni,
majd az Export gombra.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=660
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=972


 
 
 

 Kövessük a képen látható beállításokat.

 



 

 



 
 

 
 

  



Kontírozás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Kontírozás

   

 

 

Sikeres importálás után a banki tételek kontírozását kezdjük a Kontírozás menüpontban. Az importált, kontírozatlan sorok még kék színnel vannak jelölve a kontírozás
oszlopnál. 

A sorok színezve vannak aszerint, hogy az adott  sorhoz milyen kontír sor tartozik. Alapvetően a jóváhagyott  és a lezárt kontírozott sorokkal nincs többet dolgunk, ezért
ezek nem jelennek meg a listában, de a fenti státusz szűrő segítségével ezeket is meg lehet jeleníteni.

 

Üres kontír Létrehozott Jóváhagyott Lezárt

A színek jelentése:
1. Üres kontír: Az adott sor még nincs kontírozva

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=91


1. Üres kontír: Az adott sor még nincs kontírozva
2. Létrehozott: Az adott sor kontírozva van de a kontírozás még nem lett ellenőrizve
3. Jóváhagyott: Az adott sor kontírozva van és ellenőrizve is lett
4. Lezárt: Az adott sor már át lett adva a meglévő könyvelési rendszernek.

Amennyiben egy sor már kontírozva van és ráállunk a kontír azonosítóra megtekinthetjük az aktuális kontírozást.

Kontír szerkesztő ablak, a táblázat részben megjelenik,  hogy a kontírsor rögzítése után hová fog könyvelődni a tétel. 



 
 
 

Az első mentés után megtekinthetjük a Kontírozást, Tervezett könyvelést és Tényleges könyvelési adatokat. Megtekintés után ne felejtsük el ismét menteni a sorokat, vagy
akár menteni és jóváhagyni egy lépésben.
 

 
 

 
 

Kontírozás gomb  



 

 

 

Tervezett könyvelés gomb 

 

 

 

Tényleges könyvelés gomb  (itt még nem hoz adatot, mert  nincs jóváhagyva a könyvelés) 

 

 

 



 

 

 

    

Új kontírsor rögzítése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Kontírozás / Új kontírsor rögz ítése

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=478


Előfordulhat, hogy szükség van új kontírsorra, amelyet közvetlenül a banki tétel kontírozása közben is létrehozhatunk, vagyis a törzsadat állományban lévő kontírozási
törzsadat állományt módosíthatjuk, nem kell kilépnünk a bank könyveléséből és nem kell átmenni a törzsadatokhoz.

"Új kontírsor rögzítése" gombra kattintva közvetlenül elérjük a törzsadatok kontírsor állományát, amelyben előállíthatjuk az új kontírsort.

Mindig ellenőriznünk kell az Áfa paraméter beállításait, ugyanis itt lehet kiválasztani,  hogy a kikontírozott tétel Áfa szempontjából milyen besorolást kapjon,  azaz, az Áfa

paraméter helyes beállításával tudjuk rögzíteni azt, hogy a későbbiek folyamán hogyan kezelje az  Áfa bevallás lekérésénél a program.

Annyi tételsorra lesz szükségünk, amennyi szakfeladat, Áfa paraméter kapcsolódik az adott  tételhez. Például egy költséget több szakfeladathoz használunk. Ezen
szakfeladatok között vannak alaptevékenységhez,  vállalkozási tevékenységhez vagy továbbterhelendő költségek is. Tehát a kontírsort annyiszor kell felvinni, ahány
szakfeladat érdekében felmerül, illetve a sorok felosztásánál azt  is vegyük figyelembe, hogy vissza tudjuk-e igényelni az Áfá-t vagy sem.

    

Új kontírsor Áfa beállítása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Kontírozás / Új kontírsor Áfa beállítása

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=479


Mindig ellenőriznünk kell az Áfa paraméter beállításait, ugyanis itt lehet kiválasztani,  hogy a kikontírozott tétel Áfa szempontjából milyen besorolást kapjon,  azaz, az Áfa
paraméter helyes beállításával tudjuk rögzíteni, hogy hogyan kezelje az Áfa bevallás lekérésénél a program.

    

Fordított kontírozási sor
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Kontírozás / Fordított kontírozási sor

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=480


Egy-egy banki tételnél, amikor a banki terhelés, vagy jóváírás nem egy ügyletet takar és azt, a Számviteli trv. előírásainak megfelelően, bruttó módon kell kontírozni, illetve
könyvelni, akkor meg kell osztani a  banktételt.
 
Például:
 

1. Ha a vevő két számlát összevontan utal és mindkét számlát ki kell egyenlíteni, akkor meg kell osztani a kapott összeget két számla összegére. Először a tétel
kontírozásánál kiválasztjuk a kiegyenlítendő első számlát, mentjük, majd új sor hozzáadásával kiválasztjuk a második számlát, mentjük a tételt, végül mentjük a

bizonylatot. A program figyeli a  tétel eredeti összegét és csak akkor menti a bizonylatot, ha a bizonylat értéke nem változik, vagyis megegyezik az eredeti banki
jóváírás vagy terhelés összegével.
 
2. Ha van egy jóváírásunk és a bank levon belőle költséget, vagy kompenzálásnál, amikor egy fizetendő számla végösszegéből levonják a szállítói követelést és a kettő



2. Ha van egy jóváírásunk és a bank levon belőle költséget, vagy kompenzálásnál, amikor egy fizetendő számla végösszegéből levonják a szállítói követelést és a kettő
egyenlege kerül kifizetésre. Ilyenkor először kiegyenlítjük az egyik számlát, a jóváírt összeg nagyobb, mint amit a bank jóváírt. Utána az „Új fordított sorra”
kattintunk és az ellentétes előjelű tételt is kikontírozzuk, majd mentjük. 

    

Kontírozott tételek jóváhagyás előtt
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Kontírozás / Kontírozott tételek jóváhagyás előtt

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=482


Kontírozás után az eredetileg kékkel jelölt  tételek lila színt  kapnak, jelezve, hogy ezek ellenőrzésre, jóváhagyásra várnak. A képen láthatunk egy példát az  összevont
kontírozásra és egyet a fordított kontírozásra.

    

Kontírozás jóváhagyása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Kontírozás / Kontírozás jóváhagyása

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=481




A már kikontírozott tételeket lila színnel különbözteti meg a program. 

Az összes banktétel kikontírozása után „Az aktuális oldal kontírozásainak jóváhagyása” gombra kattintva tudjuk jóváhagyni a kontírozást.

Jóváhagyás után a tételeket a „Feladás menüpontnál” fel kell adnunk a főkönyv részére, ahol lekönyvelődnek, amit a kivonaton, kartonokon és a folyószámlákban is
ellenőrizhetünk.

   

Költség megosztás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Költség megosztás

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=92


Olyan tételt érdemes arányszám szerint  könyvelni, amelyik tételt sok másodlagos számlaszám között kellene megosztani, és ez a megosztás valamilyen előre tudott,  előre
rögzíthető, állandó arányban történik, függetlenül a könyvelendő összeg nagyságától.

Ilyen lehet például egy takarítási számla, hiszen mindig ugyanazokat a helyiségeket takarítják. A helyiségek pedig mindig ugyanazokat a költséghelyeket fogják terhelni.

Szintén lehet az arányszám szerint könyvelni, ha őrzés-védés a számla tartalma, vagy esetleg átalánydíjas biztosítás, közüzemi számla, stb. Ezek a megoszlási arányszámok
nem változnak, vagy legalábbis nagyon ritkán változnak, viszont a könyvelendő összegnek tíz, húsz vagy százfelé való bontása, kézi munkával, meglehetősen időt rabló
feladat. Tehát ez az a többször visszatérő, és sok előkészítő munkát illetve hosszadalmas kézi rögzítést igénylő könyvelés, amire az arányszám szerinti könyvelés jól
használható.

A képeket követve a beállítás könnyedén elvégezhető.  

 

  

Ezen az oldalon a megosztás mértékét tudjuk beállítani,  amely segítségével a program automatikusan megoszt ja a felmerült költséget.



 

 



  

Banki utalás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Banki utalás

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=216


A képernyőn azok a beérkezett szállítói számlák jelennek meg, melyeknél a fizetési mód "átutalás". Ezek közül jelölhetjük ki azokat, amelyeket fel szeretnénk adni az
Electra rendszerbe.

A tételek állapot szerint  szűrhetőek a táblázat fölött lévő radio gombokkal:

Beérkezett és utalható számlák
Utalható jelölésű számlák

Utalásra jelöltek 
Minden számla

Minden oszlop fölött található keresőmező is,  mely az állapoton kívül egyéb szűrésre is lehetőséget biztosít.

A kijelölést  a sor végén található [Utalásra jelöl] gombbal végezhetjük el, ekkor a tétel állapota Utalható/Beérkezett-ről Utalásra jelöltre változik. A gomb csak beérkezett
és utalható állapotú tételeknél jelenik meg, utalásra jelölteknél a visszavonásra szolgáló [Jelölés visszavonása] gomb látható. Amíg a számla nincs utalt állapotban, addig
lehetőség van módosításra, ahol a bankszámlaszámot lehet átírni illetve megadni. 



Az oldal tetején folyamatosan nyomon követhető, hogy összesen hány darab számla és milyen értékben van kijelölve.

Ha van olyan feladás, amelynek az állapota "Feladva", akkor a lap megnyitásakor a következő kérdés jelenik meg:

 

Megkezdi egy új  feladás rögzítését:  akkor kell választani,  ha az üzenetben szereplő állomány be lett töltve az Electra-ba és a feladást "Befogadva" állapotúra akarjuk
állítani. Ilyenkor az újonnan feladásra jelölt tételek a következő állományban fognak szerepelni.

Módosítja a feladást:  kitörli a legutoljára legenerált állományt és a hozzá kapcsolódó (számlás és nem számlás) tételeket újra "Utalásra jelölt" állapotba állítja.

Kilépés: az állomány módosítása nélkül bezárja az ablakot. 

    

Nem számlás utalások
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Banki utalás / Nem számlás utalások

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=217


Ezen a felületen jelennek meg azok az utalások,  amelyek nem számlák alapján jöttek létre, hanem a rendszeren belül felvett eseti megbízások, vagy valamilyen rendszeres
utalás alapján generálódtak (l. Rendszeres utalások, Rendszeres személyi kifizetések).



utalás alapján generálódtak (l. Rendszeres utalások, Rendszeres személyi kifizetések).

A képernyőn a rögzített utalások láthatóak állapot szerinti szűrésben: ezt a táblázat feletti radio gombokkal végezhetjük el (Előkészített, Utalásra jelöltek, Minden tétel).

Eseti megbízás a táblázat címsorában, az utolsó osz lpban található [Új nem számlás utalás] gombbal készíthető. Ehhez a megjelenő formon ki kell választani az ügyfelet:

ekkor beíródik a törzsadatokban szereplő bankszámlaszám és cím is (előbbi módosítható,  de az ügyfél adatokhoz nem íródik vissza: csak erre az utalásra lesz érvényes).   

Amíg a tétel nem Utalásra feladott állapotú, addig módosítható (kivéve az ügyfelet; azt már nem lehet átírni).

A Szállítói számlák felülethez hasonlóan itt is megjelenik az Előkészített állapotú tételeknél az [Utalásra jelöl]  gomb, aminek hatására a beállított fizetési módtól függően
megtörténik a cím vagy bankszámlaszám ellenőrzése, majd az állapota Utalásra jelöltre változik. Az állapot visszaállítására a [Jelölés visszavonása] gomb szolgál.

A kijelölt tételek összege és darabszáma itt is megjelenik a fejléc alatt "Utalásra kijelölve egyéb" megnevezés mellett.

Ha egy tétel már fel volt adva, de a visszaigazoló állományban hibásnak lett jelölve és visszaérkezett,  akkor a sora sárgával kiemelve jelenik meg, a soron állva pedig  a
toolt ip-ben megjelenik a feladott állományhoz  tartozó dátum és sorszám. 

 

Ha van olyan feladás, amelynek az állapota "Feladva", akkor a szállítói számlákhoz hasonlóan itt  is figyelmeztetés jelenik meg a lap megnyitásakor. 

    

Rendszeres utalások
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Banki utalás / Rendszeres utalások

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=218


Ez a felület  a rendszeresen ismétlődő kifizetések kezelésére (hitelek, intézményi utalások) szolgál, mintegy sablonként működik. Az itt felrögzített sorokból utalás tétel
generálható (mely a nem számlás utalások felületen jelenik meg), ami az Electra rendszerbe továbbítható.

Az utalás sablonokat csoportba kell rendezni: ehhez  a táblázat fölött  lévő csoport szűrő mellett található gomb, vagy a lap alján található, csoportokat tartalmazó táblázat
fejlécében lévő [Új csoport] gomb használható. A csoportnak csak a nevét kell megadni:

 A csoportok módosíthatóak, illetve amíg nem tartozik hozzájuk utalás, addig  törölhetőek is.

A létrehozott utalás tételek csoport  szerinti szűréséhez használható a táblázat fölött lévő, csoportokat tartalmazó legördülő lista. (A szűrés a  gomb hatására fog
megtörténni.)

Rendszeres utalás létrehozáskor (utalásokat tartalmazó táblázat fejlécében az [Új rendszeres utalás] gomb) a következő adatokat kell megadni:



A sorok tetszőlegesen módosíthatóak és törölhetőek is, illetve végezhető rajtuk tömeges módosítás. Ennek használatával a szűrésnek megfelelő tételek következő mezői
egyszerre módosíthatóak: 

 

A szűréshez használható egyrészt a táblázat fölött lévő csoport szűrő, másrészt az  oszlopok fejléce alatt található szűrők is: a kettő által leválogatott tételekre fog
végrehajtódni a  módosítás. Pl. 2 tételre szűkítve az alábbi módosítás csak ezeket fogja érinteni:

 

A sablonokból utalás generálható a fejlécben található [Feladás utalásra]  gombbal:  ekkor a szűrésnek megfelelő tételekhez egy-egy utalás rekord keletkezik, mely



A sablonokból utalás generálható a fejlécben található [Feladás utalásra]  gombbal:  ekkor a szűrésnek megfelelő tételekhez egy-egy utalás rekord keletkezik, mely
megjelenik a nem számlás utalások alatt, utalásra jelölt állapotban.

  

    

Rendszeres személyi kifizetések
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Ez a funkció a havi/heti rendszerességgel történő kifizetések vezetésére szolgál. Feladás előtt frissíteni kell. A korábbi feladásokat nem tárolja a rendszer, azok a tény
kifizetésekből állapíthatóak meg. Az itt felrögzített sorokból utalás tétel generálható (mely a nem számlás utalások felületen jelenik meg), ami az Electra rendszerbe
továbbítható.
Az utalás sablonokat csoportba kell rendezni: ehhez a táblázat fölött lévő csoport szűrő mellett található + gomb, vagy a lap alján található, csoportokat tartalmazó
táblázat fejlécében lévő [Új csoport] gomb használható.  A csoportnak létrehozáskor csak a nevét kell megadni, a többi adata frissítéskor kerül letárolásra:

 

A csoportok módosíthatóak, illetve amíg nem tartozik hozzájuk utalás, addig törölhetőek is.

A táblázat fölött lévő legördülő listából a csoport kiválasztása után betöltődnek az utoljára lementett adatai, ha vannak. Ezek a következőek:

kifizetés jogcíme



kifizetés jogcíme
kontír kód
aktuális időszak kezdete és vége
utolsó feladás időpontja
csoporthoz tartozó tételekben az összeg típusa (napidíj vagy havi fix bér)
napidíj (napidíjas összeg típusnál)
napok száma (napidíjas összeg típusnál)

Az adatok megadása után a Frissít gomb hatására megtörténik a mentés (ha minden adat megfelelően van megadva), hiba esetén az  kiíródik a csoport választó mellé.
Mentés után napidíjas csoport esetén minden tételhez beíródik a napok száma és a napidíj, ezek alapján pedig újraszámolódik a fizetendő összeg. Ezek mindegyike
módosítható a tételeknél egyesével is (az összeg vagy a napok számának átírásának hatására újraszámolódik a fizetendő összeg, de utána az kézzel tetszőlegesen
átírható).

Új tétel a fejlécben található [Új kifizetés]  gombbal hozható létre:

 

Az ügyfélhez kapcsolódó adatok (cím, születési idő, adószám) nem módosíthatóak, a bankszámlaszám viszont átírható. Banki kifizetés mód esetén a bankszámlaszám
megadása kötelező, illetve bankon keresztüli postai utalás esetén az ügyfélnél meg kell adni a címet.

Ha jogosultság kezdete vagy vége a csoportnál megadott aktuális időszakon belülre esik, akkor a dátumok pirossal kiemelésre kerülnek, mert az adot tétel figyelmet
érdemel, annál kézzel kell megadni a fizetendő összeget:



érdemel, annál kézzel kell megadni a fizetendő összeget:

A tételekből utalás generálható a fejlécben található [Feladás utalásra] gombbal: ekkor a szűrésnek megfelelő sorokhoz egy-egy utalás rekord keletkezik, mely megjelenik a
nem számlás utalások alatt, utalásra jelölt állapotban.

 

 

A csoportnál az  utolsó utalás dátuma az aktuális időszak végdátumára módosul.



    

Utalás feladása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Banki utalás / Utalás feladása
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Az utalásra jelöltekből állomány generálható, illetve itt tekinthetőek meg a már legenerált állományok és a hozzájuk tartozó tételek, valamint visszaigazolás esetén a
hibaüzenetek.

Az utalásra jelölt tételekből a feladás az Új állomány generálása  gombbal indítható.



Mentés után az állományok létrejönnek és az új sor megjelenik a táblázatban.

Utalás OTP Electra esetén

A generált dat állományok a sor elején található gombokkal menthetőek le: 

FONTOS! Mentés előtt  törölje az összes korábbi c01.dat, c02.dat, ... t01.dat, t02.dat, stb.  fájlokat a számítógépéről! (Ha nem törli,  akkor pl. t01 (1).dat néven fogja
menteni, ami nem megfelelő. Ha vannak korábban ilyen néven mentett fájlok a mappában, akkor ezeket is törölje.)

A lementett c01.dat (vagy c02, c03, stb. attól függően, hogy aznap hányadik utalás) és t01.dat (vagy t02, t03, stb.) fájlokat az OTP Electrában a Számlavezetés > Egyéb >
Csomag importálása menüpontban tudja importálni.

 



 

Sikeres import esetén a jobb oldali Importált  megbízási csomagok listájában megjelenik az utalásunk.

Utalás TKSZ Electra esetén

A generált állomány az XML gombbal menthető le: 

A TKSZ Electrában Számlavezetés > Megbízási csomagok kezelése > Behozás külső egységről (Import)  

Kiválasztjuk a könyvtárat, amibe mentettük a HUFTran01.xml fájlt. (Vagy HUFTran02, 03, stb.,  attól függően, hogy aznap hányadik utalásunk.) Megkeressük a fájlt, végül
Csomag importálása.



 

Visszaigazolás

Visszaigazoló állományt nem kötelező feltölteni. Előfordulhat, hogy az Ön banki programja nem állít elő ilyet. Ebben az esetben a Szállítói számlák oldalra lépve a rendszer
megkérdezi, hogy a legutóbbi feladás sikeresen be lett-e töltve a banki programba.

Visszaigazolás a zöld gombbal tölthető fel:  

A Rendben gomb hatására az állomány feltöltődik és feldolgozásra is kerül: a  keletkezett hibák kiíródnak egy felbukkanó ablakban:



A Rendben gomb hatására az állomány feltöltődik és feldolgozásra is kerül: a  keletkezett hibák kiíródnak egy felbukkanó ablakban:

Ezek a hibák a betöltött visszaigazolás részleteinél is láthatóak, illetve a tételhez kapcsolható hibák (pl. hibásnak visszaigazolt sorok) maguknál a tételeknél is megjelennek:



Az utalás tételeknél először mindig a hibásak szerepelnek, majd azok,  amiket nem sikerül beazonosítani, vagy nem érkzett hozzájuk visszaigazolás, a végén pedig a
sikeresen visszaigazoltak.

A visszaigazoló állomány feldolgozásakor a tételek keresése elsősorban az általunk elküldött azonosító alapján történik (közlemény 1 mező elején, "A:0000000,"
formátumban), ha ilyen nincs, akkor bankszámlaszám és összeg lapján.

   

Tömeges utalványrendelet
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TTG Feladás - egyéb könyvelési rendszerekbe
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / TTG Feladás - egyéb könyvelési rendszerekbe

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=575
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=93


A szükséges paraméteradatok megadása után a feladás elvégezhető. Kijelöljük az időszakot és hogy milyen adatokat szeretnénk feladni a főkönyv felé, majd a "Feladás"
gombbal lekönyveljük. 

 

   

Technikai bank használata



Technikai bank használata
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Bank / Technikai bank használata

   

Technikai Bank használata

Technikai Bankot akkor használunk,  ha vannak olyan követeléseink, számláink, amelyek a fenntartó (önkormányzat) fizetett ki, tehát pénzügyi teljesítés nem fog történni,
viszont le kell könyvelnünk, hogy azok bekerüljenek a könyvelésbe és az Áfa analitikába. 

Ide tartozik még az olyan vevői számlák is,  amelyeket máshova,  pld az önkormányzat pénztárába fizettek be, de az átutalják egy összegben. Ilyenkor a bankban egy összeg
jelenik meg jóváírásként,  amelyről nem mindig  kapunk analitikát, így nem tudjuk számlánként könyvelni.

Létrehozunk egy technikai bankok, amelyre nem importálással, hanem kézi rögzítéssel visszük fel a jóváírásokat és a terheléseket, majd a kontírozásnál számla
kiválasztással kontírozzuk és jóváhagyjuk a tételeket.

A számlák pénzügyi rendezésének módjai: 

Szállítói számlák esetében:

1. A kifizetett szállítói számlákat nem kell kifizetni, azt az intézmény finanszírozásként megkapjuk, akkor a 9421 re könyveljük a számlákkal szemben. Ilyenkor nem
történik pénzmozgás.

2. Utólag átutaljuk az ellenértéket,  akkor a 482122 függő átfutó Követel oldalára, majd a számla ellenértékének önkormányzat felé utaláskor a banki terhelés a
482122 függő átfutó tartozik oldalára. 

Vevő számlák esetében:

1. A számlákat az önkormányzat pénztárába befizetik, majd az összeget az önkormányzat utólag utalja, akkor a technikai számlán felvezetjük,  mintha az  intézmény
pénztárába, bankjába fizették volna ki a vevői számlák értékeit.. Ebben az esetben a technikai bankban a 482122 Tartozik oldalára könyvelünk, majd amikor a
befizetett összeget utólag átutalják, akkor a 482122 Követel oldalára.

2. Ha nem kapjuk meg a számlák ellenértékét, akkor az intézmény finanszírozási  összegét kell csökkenteni, vagyis a 9421 Tartozik oldalára kell könyvelni. 

Ezzel a könyvelési módszerrel a számlák bekerülnek a főkönyvbe és az Áfa analitikába is.
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Pénztár
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Pénztár

  

   

Törzsadatok beállítása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Pénztár / Törzsadatok beállítása
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Kontírozás

EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Pénztár / Kontírozás   

A költségvetési szervek a készpénzben befolyó bevételeik beszedésére és készpénzben teljesítendő kiadásaik kifizetéséhez ház i pénztárt létesíthetnek. Nem pénztárnak,
hanem csak pénzkezelő helynek minősülnek az alkalmi befizetést, kifizetést szolgáló helyek.  A pénztárban a belföldi fizetőeszköztől elkülönítve kell kezelni a külföldi
fizetőeszközt, a valutát.

A pénztári  tételek kontírozását kezdjük a Kontírozás menüpontban. Az importált sorok még kék sz ínnel vannak jelölve a kontírozás oszlopnál. 

A „Szerkesztés” gombra kattintva feljön a „kontír szerkesztés” ablak,  ahol a könyvelési tétel megadható. Az Új kontírsor gombbal hozzáadhatunk könyvelési tételeket.  Ha
már korábban felvittük a szükséges tételt akkor a kontír sor lenyíló ablak segítségével megkeressük a kontírsort és egy enterrel jóváhagyjuk.
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már korábban felvittük a szükséges tételt akkor a kontír sor lenyíló ablak segítségével megkeressük a kontírsort és egy enterrel jóváhagyjuk.

A kontírozás modulban tudjuk a kiállított pénztár bizonylatokat kontírozni. Itt a sorok színezve vannak aszerint, hogy az  adott sorhoz milyen kontír sor tartozik. Alapvetően
a jóváhagyott és a lezárt kontírozott sorokkal nincs többet dolgunk, ezért ezek nem jelennek meg a listában, de a fenti státusz szűrő segítségével ezeket is meg lehet
jeleníteni.

 

Üres kontír Létrehozott Jóváhagyott Lezárt

A színek jelentése:

1. Üres kontír: Az adott sor még nincs kontírozva
2. Létrehozott: Az adott sor kontírozva van de a kontírozás még nem lett ellenőrizve
3. Jóváhagyott: Az adott sor kontírozva van és ellenőrizve is lett
4. Lezárt: Az adott sor már át lett adva a főkönyvnek.

Azonos tételeknél egy lépésben kontírozhatunk úgy, hogy a tételek elején lévő kockát bepipáljuk majd alul a kijelölt tételek közös kontírozása” gombra kattintunk. A feljövő
ablakba beírjuk a kijelölt tételek közös kontírszámát, majd mentjük és jóváhagyjuk

 A rendszer öntanuló módszerével felismeri az  azonos tételeket és ha az "Oldal automatikus kontírozását"  válasszuk, az azonos sorok kikontírozódnak. 

   

Költség megosztás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Pénztár / Költség megosztás

   

   

Tömeges utalványrendelet
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Tömeges utalványrendelet
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Pénztár / Tömeges utalványrendelet

   

   

TTG Feladás - egyéb könyvelési rendszerekbe
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Pénztár / TTG Feladás - egyéb könyvelési rendszerekbe

   

 

Egyéb könyvelések
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések
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Az egyéb  könyvelés menüpontban tudjuk könyvelni a  „nyitó” a „bér” és a vegyes, illetve a helyesbítő tételeket.  Az egyéb naplón könyvelhetünk olyan tételeket, amellyel
valamilyen korábbi könyvelési tételt javítani szeretnének, mivel az a korábbi könyvelés során hibásan került rögzítésre, s ennek javítása szükséges. Az egyéb könyvelési
napló az első olyan napló a rendszerben, amelynek mind a két oldalát ki kell kitölteni. Az  eddig tárgyalt naplóknál elég volt az  adatokat csak az egyik oldalra felvinni, a
másik oldalt a program automatikusan generálta. Ezen a naplón történő könyvelésnek rendkívül korlátozott a költségvetési szervek esetében a hatóköre, hiszen vegyes
naplóra csak ritkán, speciális esetekben könyvelhetnek. Gyakorlatilag ezen a naplón az akt iválási tételek könyvelését végezhetjük el (legyen az akár tárgyi eszköz beszerzés,
vagy akár hitel felvétele, törlesztése), illetve a negyedéves zárás állományi változásait könyvelhetjük itt. A napló jellegéből adódóan, itt mind a tartozik, mind a követel
tétel lekönyveléséről nekünk kell gondoskodni.

A könyvelési tételeket mozgás nemek kiválasztásával tudjuk rögzíteni. 

A mozgás nemeket az egyéb törzsadatok beállításával együtt a  főmenü „Rendszer, beállítások” modulban tudjuk importálni, illetve módosítani.



  

Bér könyvelés
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Bér könyvelés

   

A bérfeladási naplónál a rendszer automatikusan képezi az ellentétes oldalra a megfelelő tételeket, hasonlóan, mint ahogyan azt a banknaplónál láthattuk. Viszont amíg a
banknaplónál az ellenszámla rögz ített és meg nem változtatható, addig a bérnapló esetében a napló kiválasztása után a rendszer először bekéri a megfelelő ellenszámla
számot.

A bér havi könyvelésénél lehetőség van az előző havi kontírozás betöltésére, így az részben automatikussá válik.

A bér ellenszámla költségvetési szervek esetében általában kétféle szokott lenni.  A kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerveknél valamilyen 39-el kezdődő
átfutó kiadási számlaszám, míg az önkormányzati körbe tartozó költségvetési szervek esetében pedig egy 499-el kezdődő „Pénzforgalom nélküli kiadások sajátos
elszámolási számlája” megnevezésű. Ez azonban mindig a helyi sajátosságoknak megfelelően alakul, kötelező szabályzás nincs. Záráskor azonban figyelme kell venni, hogy
ha a 499-es számlának egyenlege marad, akkor a 24-es pénzforgalmi táblánknak is lesz egyenlege.

Az EPER bérkönyvelésénél nem lehet kiválasztani a 499 számlát ellenszámlának. Bér importnál a rendszer a 392222 főkönyvi számla könyveli a nettó bért. Ha nem
megfelelő , akkor a sorok szerkesztésénél másik 39 Függő főkönyvi számlát is kiválaszthatunk a könyveléshez. 

Rögzítés után a könyvelés mentése gombbal tudjuk menteni a rögzített tételeket.

Új bér könyvelése

Bérfeladás rögz ítése

Bérfeladás tételsor rögzítése

Bérfeladás rögz ítésének mentése

Előző időszak feladásának betöltése

Előző időszaki bevallás javítása és könyvelése

Kincstári bér import
 

    

Új bér könyvelése
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A havi bérfeladás könyvelését az Új bér könyvelés gombra klikkelve a könyvelési dátum kiválasztásával, és a megjegyzés szövegének beírásával kezdjük.

A Könyvelés mentése  gombra kattintva jóváhagyjuk a beírt adatokat.

    

Bérfeladás rögzítése
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http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=334


A kontírozási ablakban berögzítjük a lenyíló ablakok segítségével a bérfeladás első tételét, majd a [Mentés] gombra kattintva elmentjük.

    

Bérfeladás tételsor rögzítése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Bér könyvelés / Bérfeladás tételsor rögzítése

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=335


A tételsor mentése után rögzítjük a tartozik illetve a követel összegeket, oly módon, hogy belekattintunk az összeg üres kockájába.

A [Szerkesztés/Törlés] gombbal tudunk változtatni az adott tételsoron.

    

Bérfeladás rögzítésének a mentése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Bér könyvelés / Bérfeladás rögzítésének a mentése

    

A számszakilag jó feladásunk mentése és könyvelése után az alábbi üzenetet kell kapnunk: A bér könyvelése,  mentése sikeres.

    

Előző időszak feladásának betöltése

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=336


Előző időszak feladásának betöltése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Bér könyvelés / Előző időszak feladásának betöltése

    

A már lekönyvelt feladás tételeit újra be tudjuk tölteni (a dátum alapján lehet beazonosítani, hogy melyiket), így csak a változásokat kell javítani, vagy hozzá rögzíteni. Így
sok időt megtakaríthatunk.

    

Előző időszaki bevallás javítása és könyvelése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Bér könyvelés / Előző időszaki bevallás javítása és könyvelése

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=337
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=338


A bér könyvelés lenyíló ablakából válasszuk ki, hogy melyik időszakban szerepel a javítandó rész .

Módosítsuk az adatot/adatokat. Ha a számlaszám átírására is szükség van akkor azt a  javítandó sor végén lévő [Szerkesztés] gombbal tehetjük meg. Ha törölni kell a sort,
akkor nyomjuk meg a sor végén lévő [Törlés]gombot.

A szükséges javítások elvégzése után, az adatokat rögzítsük a Válozások mentése és könyvelése  gomb megnyomásával.

    

Kincstári bér import
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Bér könyvelés / Kincstári bér import

    

„Központosított illetményszámfejtést szabályozza a 283/2012. (X. 4.) Korm.rendelet:

A központosított illetményszámfejtés biztosít ja az állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott személyi juttatásainak (illetmények és a
jogviszony alapján járó egyéb juttatások), egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED,  terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a munkáltatókat
terhelő közterheknek elszámolását. A központosított illetményszámfejtés megvalósításának egyik kiemelt célja, hogy a közszolgálatban dolgozó munkavállalók
illetményeinek egységes munkaügyi,  információs, finanszírozási és ellenőrzési technológián alapuló rendszerrel történő számfejtésének köszönhetően az államháztartás
legjelentősebb kiadási tételeként megjelenő személyi juttatásokról és közterhekről, illetve a létszámról megbízható információk álljanak rendelkezésre a tervezéshez,
gazdálkodáshoz és beszámoláshoz.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=623
http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/14426


gazdálkodáshoz és beszámoláshoz.
A közszolgálat munkavállalói, illetve a munkáltatók magas színvonalú kiszolgálása mellett pontos,  megbízható információkat biztosít a munkajogi döntésekhez, a személyi
juttatások előirányzatának tervezéséhez, a bérgazdálkodáshoz, a közszolgálat létszám bér és járulék kifizetéseinek alakulásáról átfogó, megbízható, rendszeres
információkat biztosít  a fejezet felügyeletéért felelős szervek és a kormány számára, a  feladatellátás koncentrálásával növeli a munkavégzés hatékonyságát,
szakszerűségét,  csökkenti az adminisztrációs kiadásokat.” 

Az EPER rendszerén belül lehetőségünk van arra, hogy a MÁK oldaláról letölthető txt. fájlokat  feltöltsük és feladjuk a főkönyv felé. A könyvelési modul - egyéb könyvelések -
bér modulrésze a havi bér terhelésének rögzítésére szolgáló modul, használható (és használandó) könyvelési rendszerben. A bérfeladási naplónál a rendszer automatikusan
képez i az ellentett oldalra a megfelelő tételeket a 499. számlára a bank és pénztárnaplóhoz hasonlóan (tükörnapló).

A MÁK oldalán a bérlistákon belül a  dologi könyvelést választjuk:  

 

 Itt a négy txt  fájl közül a két d-s fájlt kell letölteni (*d.txt  és *d2.txt):



 



 



 





 



 



 

 



 

 

  

Vegyes könyvelés
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Vegyes könyvelés

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=224


A vegyes naplóra csak ritkán, speciális esetekben könyvelünk. Gyakorlat ilag a vegyes naplón az aktiválási tételeket, (legyen az  akár tárgyi eszköz beszerzés, vagy akár hitel
felvétele, törlesztése), illetve a negyedéves zárás állományi változásait könyveljük mozgásnemek kiválasztásával.

A vegyes napló használatakor a számlaszám és az ellenszámla egy ablakban kötelezően kitöltendő a vegyes tétel sorainak könyvelése közben.



    

Vegyes tételek rögzítési időpontjának kiválasztása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Vegyes könyvelés / Vegyes tételek rögzítési időpontjának kiválasztása

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=339


Új vegyes tétel rögzítésénél, a rögzítés időpontának kiválasztása után a Könyvelés mentése  gombra kattintva elmentjük a könyvelés időpontját.

    

Vegyes tétel rögzítése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Vegyes könyvelés / Vegyes tétel rögzítése

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=340


A lenyíló ablakok segítségével kiválasztjuk a főkönyvi számot, a mozgásnemet és az ellen főkönyvi számot, majd a [Mentés] gombra kattintva elmentjük a tételt.

    

Vegyes tételek lekönyvelése



Vegyes tételek lekönyvelése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Vegyes könyvelés / Vegyes tételek lekönyvelése    

A tételsorok rögzítése után elmentjük és könyveljük a vegyes tételeket a Változások mentése és könyvelése  gombbal.

    

Vegyes tételek mentése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Vegyes könyvelés / Vegyes tételek mentése

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=341
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=342


Új vegyes tételek könyvelésénél be tudjuk tölteni az  előzőleg már rögzített tételeket. Így már csak az esetleges változásokat kell módosítanunk. A javított  és rögzített
tételeket elmentjük a Változások mentése és könyvelése  gombbal.

  

Nyitás, évváltás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Nyitás, évváltás

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=100


NYITÁS üres állományba

A nyitás kétféleképpen könyvelhetjük a programban akkor, amikor ténylegesen elkezdünk dolgozni az EPER-ben, vagyis az első évben, amikor a teljes pénzügy és a főkönyvi
könyvelés az EPER rendszerén belül folyik.

1 Változat: adatok importálása előző rendszerből

Az előző főkönyvi rendszerből vesszük át az adatokat, vagyis amikor a végleges zárás után importáljuk az adatokat:

Ilyenkor importálásra kerülő adatok:

-         partner adatok

-         főkönyvi számlatükör

-         főkönyvi tételsorok

-         használatban lévő szakfeladat számok

-         részgazdák

-         nyitó főkönyvi adatok.

A nyitáshoz szükség van az áthozandó (év most a 2013.év) nyitó mappájára. Ehhez az előző rendszerben a végleges zárás után meg kell nyitni a  következő évet, hogy a
program által előállított mappákat beimportáljuk az EPER rendszerébe. Az importálás után a nyitó adatok megjelennek a Könyvelés modul, egyéb könyvelések
modulrészének a nyitás, évváltás menüpontnál.  Az importált adatok a nyitás feladása után fognak megjelenni a főkönyvben is.

Az importálást minden esetben az E-Szoftverfejlesztő Kft munkatársai végzik!

2. Változat: „tiszta lappal” nyitás

Ilyenkor egy teljesen üres állományban fogunk kézzel nyitni. Első lépésként a Számlázó és a Beállítások modul, törzsadatokat kell feltölteni, átnézni, szerkeszteni.

-         Számlázó modulban a partner törzsadatokat kell feltölteni,  ha van listánk és nem szeretnénk az előző program összes partner adatait átimportálni. A partner
adatok feltöltése nem kell feltétlenül a nyitáshoz, lehet „menet közben is”,  amikor új partnert kell felvinni a program használatakor.

o       Kézi rögzítéssel vagy „menet” közben is „új partner felvételé”-vel.

o       Adott struktúrájú excel tábla segítségével. (A program csak 2003. Microsoft Excel munkafüzet mentést fogad el.)

-         A Beállítások modulban a törzsadatok beállítása menüpontnál minden intézménynél felül kell vizsgálni a főkönyvhöz kapcsolódó beállításokat. Ez azért nagyon
fontos, mert pld nyitót is csak úgy tudjuk rögzíteni, ha megadjuk a azokat főkönyvi számlaszámokat, amelyek szükségesek a kontírozáshoz.

o       Pénztár nyitó egyenlegeinek felvitele

o       Bank nyitó egyenlegeinek felvitele

o       Szervezetek felvitele

o       Főkönyvi számlák kijelölése használatra

o       Szakfeladatok kijelölése használatra



o       Szakfeladatok kijelölése használatra

o       Kontírsorok felvitele, szerkesztése, ellenőrzése

-         A nyitó tételeket kézzel kell felrögzíteni a Könyvelés modul, egyéb könyvelések Nyitás, évváltás modul pontjánál.

o       A 491 nyitó főkönyvi számot nem kell rögzíteni,  azt a program automatikusan hozzárendeli a nyitó tételekhez.

o       Rögzítés, ellenőrzés után az Értékek (tételek) frissítése/ mentése után fel kell adni, hogy a főkönyvben is megjelenjenek a nyitás adatai.

-         A nyitás könyvelésekor a pénztár és a bank egyenlegei nem kerülnek be automatikusan nyitó egyenlegként, azokat a Beállítások menüpont – intézmény
beállítások – Pénztárak és a Bankszámlák beállításánál kell felrögzíteni.



 



 





 



 



 

 



 

A nyitó naplóra történő könyvelésnek jelentősége csak egyszer, a program használatának első évében van, hiszen a továbbiakban a rendszer a nyitó tételeket az év végi
záráskor automatikusan létrehozza. A nyitó napló a továbbiakban is hozzáférhető, mivel előfordulhatnak olyan tételek, (intézmények összevonása, vagy a számlatükör
jelentős mértékű megváltoztatása, stb.) amelyek miatt a  nyitó értékek módosítására szükség lehet.

Ugyancsak szükséges a nyitó napló az automatikus nyitás rendezéséhez is. Erre a naplóra általában csak január 1-jei dátummal könyvelhetünk, amely alól kivétel az
átalakulás miatti évközi nyitás.

A nyitó naplón ugyanúgy kell könyvelniük, mint az egyéb naplón, azaz egy könyvelési tételen belül kell megadnunk a számlaszámot és az ellenszámláját is.

A nyitó napló is bekéri az ellenszámlát könyvelés előtt. Ezek a számlák a 491, a 492, a 0991 és a 0992 számlák, attól függően, hogy nyitás történik-e a naplón, vagy a
nyitás rendezése, és hogy a nyitandó számlaszámok mérlegszámlák-e, vagy 0-s nyilvántartási számlák.



 



 

 
 



 
 
 

 



    

Nyitó és rendező tételek

EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Nyitás, évváltás / Nyitó és rendező tételek    

 
Nyitó  és nyitás  utáni rendező tételek önkormányzati költségvetési szerveknél
 

 T K

I. NYITÓ TÉTELEK

1.) Mérlegszámlák nyitása   

1/a Eszközök Eszköz számlák 491

1/b Források 491 - Forrás számlák
- ÉCS számlák

- Értékvesztési számlák

2.) Saját termelésű készletek nyitása 25
98581

98581
491

3.) Előző évi kötelezettségvállalások nyitása Kiadási kötelezettségvállalási
számlák

0991

4.) Eredeti kiadási és bevételi elő irányzatok
nyitása

  

4/a Közgazdasági osztályozás szerint 498
 

1, 2, 3, 4, 9 bevételi
előirányzat számlák

498

1-5 kiadási előirányzat
számlák

498
 

71, 74, 7711, 7712

4/b Funkcionális osztályozás szerint 991, 994
99711
99712

 
498

5.) Forgatási célú finanszírozási műveletek
nyitása

  

5/a Közgazdasági osztályozás szerint 498
986

5913
498

5/b Finanszírozási technikai számla 498
99713, 99714

7713, 7714
498

II NYITÁS UTÁNI RENDEZŐ TÉTELEK

1.) Tárgy évi értékvesztés átvezetése az  előző
évi értékvesztések közé

Tárgy évi értékvesztés
számlák

Előző évi
értékvesztés számlák

2.) Értékvesztések visszaírásának átvezetése az
előző évi értékvesztések közé

Előző évi
értékvesztés számlák

Előző évi értékvesztés
visszaírási számlák

3.) Terven felüli értékcsökkenés visszaírásának
átvezetése az előző évi terven felüli
értékcsökkenés közé

Terven felüli értékcsökkenés
számlák

Terven felüli értékcsökkenés
visszaírási számlák

4.) Tárgy évi tőkeváltozások átvezetése az előző
évi tőkeváltozások közé

Tárgy évi tőkeváltozások
alszámlák

 
4121, 4131

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=595


évi tőkeváltozások közé alszámlák 4121, 4131

5) Pénzmaradvány, előirányzat maradvány és
vállalkozási maradvány évnyitás utáni
rendező tételei

  

5/a Pénzmaradvány nyitás utáni elszámolása   

5/a A vállalkozási maradványból előző évben
felhasznált összeg átvezetése (visszaforgatása)

4221 4211

5/b A testület által jóváhagyott maradvány
állományba vétele

4211 42121
42122

5/c Egyenleg átvezetése 4211
4214

4214
4211

 

    

Maradványokkal kapcsolatos kapcsolatos gazdasági műveletek
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Nyitás, évváltás / Maradványokkal kapcsolatos kapcsolatos gazdasági műveletek

    

Maradványok, tartalékok fogalma, megállapítása
 
A tartalék egy átgondolt, terv szerint végrehajtott gazdálkodás eredményekét realizálódik, amely a későbbiek folyamán különféle gazdálkodási célra használható fel, vagy –
jogszabályban meghatározott ideig – tovább tartalékolható. A tartalék előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és vállalkozási tartalék formában jelenik meg.
 

1. Pénzmaradvány megállapítása önkormányzati alrendszerben

-         Az önkormányzat, a  kistérségi társulás a zárszámadás keretén belül elszámol a különböző jogcímen kapott állami támogatással. Túlfinanszírozás esetén

az önkormányzatot, kistérségi társulást meg nem illető összeget visszautalja, alulfinanszírozás esetén a még esedékes összeget bevételi előírásként
nyilvántartja, amit pótlólagosan megkap.

-         Az intézmények részére ki nem utalt  támogatást pótlólag az irányító szerv a költségvetési elszámolási számlájáról kiutalja.
-         Intézményi túlfinanszírozás, feladatelmaradás miatti, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeget, egyéb pénzmaradványt csökkentő

tételhez kapcsolódó összeget a költségvetési szerv az irányító szerv költségvetési elszámolási számlájára befizeti.
 

2. Vállalkozási maradvány megállapítása

A költségvetési szerv a válla lkozási szakfeladaton elszámolt bevételek és kiadások különbözeteként állapítja meg a vállalkozási tevékenység maradványát, amely
lehet pozitív és negatív előjelű is.

-         Negatív  előjel esetén az alábbiak szerint kell eljárni: a veszteséget elsősorban a korábbi évben, években képzett és fel nem használt vállalkozási
tartalékból kell fedezni, a vállalkozási tevékenység negatív maradványára a korábbi évek tartaléka nem nyújt fedezetet, akkor a veszteséget az
alaptevékenység tartaléka terhére kell rendezni.

-         Pozitív  maradványt a befizetési kötelezettség megállapítása érdekében korrigálni szükséges.
Növelő tételek:

1.      A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bírságok, büntetések, az adózás rendjéről szóló törvény szerint i jogkövetkezmények kiadásaként
elszámolt összege, kivéve az önellenőrzési pótlékot.

2.      A válla lkozási tevékenység megkezdésének évében a tárgyi eszköz beszerzésére fordított összeg.
3.      Az előzetesen felszámított áfa és az áfa befizetés kiadási összege, ha az magasabb, mint  a befolyt  fizetendő áfa bevétele.
4.      A válla lkozási tevékenység folyó évi bevételéből befektetési célú értékpapír vásárlására fordított  összeg.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=596


4.      A válla lkozási tevékenység folyó évi bevételéből befektetési célú értékpapír vásárlására fordított  összeg.
Csökkentő tételek:

1.      A válla lkozási tevékenységre jutó értékcsökkenési leírás összege.
2.      A befolyt, fizetendő áfa bevételi összege, ha az  magasabb,  mint az előzetesen felszámított áfa és a befizetett áfa kiadási összege.
3.      Bevételként kapott adózott eredmény összege (osztalék, hozam).
4.      A korábban befektetett, adózott maradványból származott összegek visszatérülése.
5.      A tárgyévben visszatérített  és a bevételek között elszámolt befizetési kötelezettség, adó összege.
6.      Belföldi székhelyű alapítvány céljára, közérdekű kötelezettségvállalásra felhasznált összeg, ha az adólevonási jog a kedvezményezettekre

vonatkozó törvényen alapul.
7.      Előző évben vásárolt befektetési célú értékpapír értékesítéséből származó bevétel.

A befizetési kötelezettség 500 millió ft eredmény alatt  10 %. 500 millió felett 19 %.
A tartalékba helyezendő összeget a vállalkozási maradvány és a befizetési kötelezettség különbözetéből kell megállapítani.
 

3. A tartalékok értékelése

A tartalékokat a mérleg készítés fordulónapján, könyv szerinti értéken kell értékelni.
 

    

Ügyféltörzs import struktúrája

EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Nyitás, évváltás / Ügyféltörzs import  struktúrája    

Ügyféltörzset importálhatunk határozott struktúrájú excel tábla segítségével: 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=619


 

   

Egyéb könyvelések, helyesbítés
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Egyéb könyvelések, helyesbítés

   

  

Időszak zárása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Időszak zárása

   

    

Zárással kapcsolatok tételek

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=494
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=495


Zárással kapcsolatok tételek

EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Időszak zárása / Zárással kapcsolatok tételek
    

Záró tételek önkormányzati költségvetési szerveknél
 

Negyedéves zárások + T K

1.) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása   

- értékcsökkenési leírás 5931 1

- tőkeváltozás 41233, 41333 5931

2.) Terven felü li értékcsökkenés elszámolása és
visszaírása (épület)

  

-         terv szerinti értékcsökkenési leírás
-         tőkeváltozás

5931
41233, 41333

1223
5931

-         könyv szerinti érték jelentősebben nagyobb
mint a piaci érték écs leírása

-         - értékváltozás

5932
 

41234, 41334

1223
 

5932

-         következő évben az épület  piaci értéke
növekedett ezért a terven felüli écs teljes
összegének visszaírásra kerül

-         forrásrendezés

1223
 
 

5933

5933
 
 

41234, 41334

3.) Devizával kapcsolatos  árfo lyam év végi átértékelés
miatti változás  elszámolása

5742 327

a.) Árfolyam veszteség könyvelési az év végi értékelés
alapján, ha az összevontan jelentős  összegű

72, 751 599

- közgazdasági osztályozás szerint   

- funkcionális osztályozás szerint 327 9172

b.) Árfolyam nyereség könyvelési az év végi értékelés
alapján, ha az összevontan jelentős  összegű

999 992, 9951

- közgazdasági osztályozás szerint  
 

 

- funkcionális osztályozás szerint 48889 3689

c.) Közvetlenül az EU-tól érkező pályázati pénzek

kezelése devizában

3689 48889

- árfolyam veszteség 5961
41232, 41332

27, 28
5961

- árfolyam nyereség 4122, 4132
5662

5962
27, 28

4.) Behajthatatlan követelés elszámolása Értékhelyesbítési
számlák

 
417

5.) El nem ismert követelés elszámolása   

6.) Értékhelyesbítés elszámolása 29* forgalmi számlák
vagy

29* állományi számlák

29* állományi számlák
vagy

29* állományi számlák

7.) Forgatási célú műveletek és végi elszámolása 45* forgalmi számlák
vagy

45* állományi számlák
vagy

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=597


vagy
45* állományi számlák

vagy
45* állományi számlák

- Értékpapíroknál   

- Likvid hiteleknél és rövid lejáratú működési célú
kötvény kibocsátásoknál

  

 
 
 

Év végi zárlati tételek T K

1.) Előirányzat számlák zárása   

a.) Kiadási elő irányzat   

- közgazdasági osztályozás szerint 1 eir.
3 eir.
4 eir.
5 eir.

496
 

- funkcionális osztályozás szerint 741, 742 496

- Forgatási célú finanszírozási műveletek előirányzatainak
a zárása

5913
7713, 7714

496
496

- Befektetési célú előirányzatok zárása 7711, 7712 496

b.) Bevételi előirányzat   

- közgazdasági osztályozás szerint 496
 

1 eir.
2.eir.
4.eir.
9 eir.

- funkcionális osztályozás szerint 496 9941, 9942

- Forgatási célú finanszírozási műveletek előirányzatainak

a zárása

496

496

986

99713, 99714

- Befektetési célú előirányzatok zárása 496 99711, 99712

2.) Előirányzat teljesítése számlák zárása   

a.) Kiadások teljesítése   

- közgazdasági osztályozás szerint 199
389
439
599

1
3
4
5

- funkcionális osztályozás szerint 494
495

72
751, 752

- finanszírozási műveletek kiadási teljesítése 494
495

7721
7722

b.) Bevételek teljesítése   

- közgazdasági osztályozás szerint 1
2
4
9

199
299

439, 479
999

- funkcionális osztályozás szerint 992
9951, 9952

494
495

- finanszírozási műveletek bevételi teljesítése 99721, 99722 494, 495

3.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek
forgalmi számlájának
átvezetése az állományi számlára

  



- Tartozik előjelű forgalom esetén 39.állományi
48.állomány

39.forgalmi
48.forgalmi

- Követel egyenlegű forgalom esetén 39.forgalmi
48.forgalmi

39.állományi
48.állomány

4.) Továbbutalási (lebonyolítási) célú bevételi és
kiadási számlák zárása
Bevételi számláról a fennmaradó összeg átvezetése

  

- közgazdasági osztályozás szerint 487
487

46
47

- funkcionális osztályozás szerint 479 99279

5.) Mérlegszámlák zárása   

- Eszköz számlák 493
493
493

1
2
3

kivétel az

értékcsökkenés,
értékvesztés számlák,
ill. a saját termelésű

készletek.

- Forrás számlák 4
1.ÉCS
493

98581

493
493

98581
25

 
 

   

TTG Feladás - egyéb könyvelési rendszerekbe
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / TTG Feladás - egyéb könyvelési rendszerekbe

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=99


A rögzített, jóváhagyott bizonylatokat exportálhatjuk egyéb könyvelőprogramba. (TTG, SZÁMADÓ, SALDO)

Az exportálandó anyagot szűkíthetjük időintervallum megadásával. 

   

Költség felosztás paraméter

EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Költség felosztás paraméter
   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=319


A felosztás főmenü menüpontjaival a főkönyvi rendszerben kiadásátvezetést lehet végrehajtani egy időszakra. Minden felosztásnak az a lényege, hogy a felosztásra kijelölt
másodlagos számla egyenlegét valamilyen előre rögzített arányban másik számlára viszik át, amivel az átadó számlaszám egyenlege nulla lesz,  az átadott kiadások viszont
megnövelik az átvevő számlaszámok egyenlegeit .

Valamennyi 6-os számlaszámnál be kellett jelölniük, hogy a rajta levő költségek milyen módon kerülnek majd átvezetésre a 7-es főkönyvi számokra.

Felosztás után minden hatos számla egyenlegének nullának kell lennie.

Egy felosztásra jelölt hetes számla egyenlege lehet nulla a felosztás után,  de lehet attól eltérő is.

A költség felosztás paraméter beállításánál először az átadót jelöljük ki, majd a költségviselőt  és a szakfeladatot.

A vet ítési alapok megadásánál bevihetünk tetszőleges számokat is (mindig egész számot adjunk meg különben hibaüzenetet kapunk), ami annyit jelent, hogy ezek a vetítési
alapok lehetnek százalékos vet ítési alapok, de akár valamely konkrét mérőszám szerinti vetítési alapok, naturáliák is. (Például megvilág ított négyzetméter, fűtött
légköbméter, futott km, de akár közvetlen költség is forintban.)

   

Költség felosztás és könyvelése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Egyéb könyvelések / Költség felosztás és könyvelése

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=320




Egy vagy több hónap lekönyvelésére is van lehetőség.  Első lépésként kijelöljük a felosztandó időszakot, majd az átadó számlaszámot. A „Számítás” gombra katt intva
elvégezi a program a műveletet.
 
Utána válasszuk ki,  hogy mit könyveljünk át. Két lehetőségből választhatunk. Az egyik a "65 fk. számra lekönyveltek átkönyvelése", a másik "Az összes költség lekönyvelése
és átkönyvelése". 
 
Végül hajtsuk végre a könyvelést.
 

 

Listázás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás

  

  

Főkönyvi kivonat
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás / Főkönyvi kivonat

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=496
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=325


A főkönyvi program összes listái közül a kivonatokat listázzuk a legtöbbször, mert a kivonatok a főkönyvi program egyik legfontosabb listái. 

A főkönyvi kivonat  a 249/2000 (XII .24) Kormány Rendelet szerinti bontásban készül.

Tartalmazza  főkönyvi számla típusonként (Állományi számlák, Előirányzat teljesítési számlák, Előirányzat számlák)

a főkönyvi számlák számát, 

megnevezését, 
halmozott tartozik, illetve halmozott követel forgalmát, 
valamint T. vagy K. egyenlegét.

A főkönyvi kivonatok sokféle előzetes beállítási lehetőséggel rendelkeznek,  amivel az szükséges adatokra szűkíthetjük le a kivonatot.



    

Főkönyvi kivonat egyéb szűkítése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás / Főkönyvi kivonat / Főkönyvi kivonat egyéb szűkítése

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=329


Lehetőség van az alábbi mezők bejelölésével célirányosasn szűkíteni, testre szabni a listázandó főkönyvi kivonatot.

Előirányzati számlák, teljesítési számlák, állományi számlák  - csak akkor jelennek meg, ha a sor előtt lévő négyzetet bepipáljuk.

Teljes (tételes  számlák + összegfokozatok): megjelennek a számlák és egyenlegei is, illetve számlaosztályonkra is hoz egyenleget.

Összegfokozatok: csak számlaosztályokra és azok egyenlegeire gyűjti ki az adatokat.

Csak tétles számla összegfokozat nélkül: csak a számlák és azok egyenlegei jelennek meg.

Számlaosztályinként új lap, üres főkönyvi számlát is listáz, zárótételek nélkül - csak akkor jelennek meg,  ha a sor előtt lévő négyzetet  bepipáljuk.

    

Főkönyvi kivonat szűkítése főkönyv-szakfeladat
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás / Főkönyvi kivonat / Főkönyvi kivonat szűkítése főkönyv-szakfeladat

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=327


Dátum - A lenyíló ablak segítségével állítsuk be a lekérdezni kívánt időszakot. Figyeljünk, hogy a megadott időintervallum egy naptári éven belül legyen.

Főkönyvi szám - A lenyíló ablakban válasszuk ki, hogy mettől meddig szerepeljenek a listánkban a főkönyvi számok. Az  elsőként megadott számnak mindig kisebbnek vagy
egyenlőnek kell lennie, mint a másodszorra megadottnak,  különben a listánk nem fog tartalmazni adatot.

Szakfeladat - A lenyíló ablakban válasszuk ki, hogy mettől meddig szerepeljenek a listánkban a szakfeladatok. Az elsőként megadott számnak mindig kisebbnek vagy
egyenlőnek kell lennie, mint a másodszorra megadottnak,  különben a listánk nem fog tartalmazni adatot.

Részletezés  - Ha korábban adtunk meg részletezést, akkor arra is szűkíthetjük a listánkat.

Ha beállítottuk a feltételeket, nyomjuk meg a Frissít gombot a lista elkészítéséhez.



    

Főkönyvi kivonat lista
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás / Főkönyvi kivonat / Főkönyvi kivonat lista

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=331


A kivontat sorainak adattartalmát megnézhetjük a "Részletek" gomb segítségével.

    

Főkönyvi kivonat sor részletezése
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás / Főkönyvi kivonat / Főkönyvi kivonat sor részletezése

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=332


A megjelent adatok részletesen tartalmazzák a kiválasztott számla adott időintervallumán belül történt változásait.

   

Főkönyvi karton
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás / Főkönyvi karton

   

   

Főkönyv
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás / Főkönyv

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=497
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=98


Ebben a menüpontban tudunk főkönyvi kivonatot lekérni, amelyet pdf és excel formában is menteni tudunk a saját számítógépünkre. A mentési folyamat elindításához csak
klikkeljünk rá arra az ikonra amelyik formátumban szeretnénk megnyitni. Ha csak kinyomtati akarjuk akkor célszerűbb a pdf-et választani. Viszont, ha szeretnénk hozzáírni,
megjegyzéseket hozzáfűzni akkor az excel táblázatot válasszuk.

Főkönyvi szám típus:  A keresést könnyíti meg úgy, hogy a főkönyvi osztályra tudunk keresni. Pl.  ha beírjuk a 3 számot, akkor a lista a 3 számlaosztállyal fog kezdődni. 

Főkönyvi szám:  főkönyvi számra tudunk keresni. Elkezdjük beírni a  keresett számot és a lista rááll a keresett számmal kezdődő főkönyvi számra. 

Összegre keresés: tartozik illetve követel oszlop keresőjébe begépeljük a keresett összeget.

Ha több sort szeretnénk látni egyszerre akkor a jobb alsó sarokban lévő "Oldal méret" lenyíló ablakából válasszuk ki a megfelelőt.



   

Listák
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás / Listák

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=101


Háromfajta lista kérhető le:

Pénztár bizonylatok
Főkönyv
Főkönyvi kivonat

A kiválasztott lista elmenthető a saját számítógépünkre az "Excel export" gombbal táblázatként, a "Pdf export" gombbal nyomtatható verzióban. 

   

Pénzforgalmi adatok
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás / Pénzforgalmi adatok

   

   

Tételes forgalmi kimutatás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás / Tételes forgalmi kimutatás

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=673
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=674


   

Tömeges utalványrendelet nyomtatás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Listázás / Tömeges utalványrendelet nyomtatás

   

Lehetőség van a  már rögz ített bank és pénztár tételekhez a kötelezően elkészítendő utalványrendeletek egyidejű nyomtatására az adott időintervallumra vonatkozóan.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=225


  

Áfás tételek kontírozása az Eperben
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖNYVELÉS / Áfás tételek kontírozása az Eperben

  

Az Eper kontír sorokban szerepelnek többek között a következő adatok:

-  Közgazdasági főkönyvi szám

- funkcionális főkönyvi szám 

- szakfeladat

- Áfa 

- Áfa paraméter

- Áfa főkönyvi szám 

 

Egy kontír sorban szerepel a közgazdasági főkönyvi szám és  az áfa főkönyvi szám.  Ebből következik, hogy egy sorban kell kontírozni az áfás tételeket is.

Ebben az egy sorban megadott adatok  alapján kerül a közgazdasági főkönyvi számra a nettó összeg, a megadott áfa főkönyvi számra pedig az Áfa összege. 

Áfa: 

-tárgyi adómentes,közhatalmi tevékenység, mentes ( ezek az elnevezések   az  alanyi mentességet, és a mentes az adó alól az Áfa tv.85,86,87-es §-a alapján  jelentik )

-fordított áfa

-áfa körön kívüli

-27%,25%,20%18%15%12%7%5%0% 

A kiadásoknál az adómentesség jelölés, valamint az áfa körön kívüliség megjelölése a kontír sorokban nem lényeges,mert ezeknek sehol nem kell megjelenniük az áfa
bevallásban .

Ellentétben a bevételekkel , ott fontos a mentes megjelölés is, mert ez alapján kerül be a tétel a 65-ös bevallás 8-as sorába.  

 A fordított áfa  vagy az  áfakulcs megjelölés elengedhetetlen a bevételi és kiadási tételeknél is . Csak ezek feltüntetése esetén  kerülhet a megfelelő áfa összeg a 65-ös
bevallás megfelelő soraira valamint az áfa főkönyvi számokra.

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=799


 

 



ADATSZOLGÁLTATÁS
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=486


Itt tudjuk elkészíteni az  adott időszak végén a beszámolót, méreleget, Pminfot, áfa bevallást.

A menüpont kiválasztása után, kattintsunk rá arra az intézményre,  amellyel dolgozni szeretnénk. 

 

Beszámoló
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / Beszámoló

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=104


Elemi költségvetési beszámolót érintő rendelkezések

Az államháztartás szervezeteinek az éves és féléves elemi költségvetési beszámolót, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, konszolidált éves költségvetési
beszámolót, és a rendeletben meghatározott és a számviteli szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, központilag előírt
Módszertani Útmutató és űrlapgarnitúra szerinti formában és tartalommal kell elkészíteni. 

Az államháztartás szervei az  első félévéről június 30-i fordulónappal féléves elemi költsévetési beszámolót, a költségvetési évről december 31-i fordulónappal éves elemi
költésgvetési beszámolót kötlesek készíteni. 

A féléves elemi költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-ig, az  éves elemi költségvetési beszámolót legkésőbb a következő költségvetési év február 28-ig kell az
irányító illetve felügyeleti szervnek, vagy a területfejlesztésért felelős miniszternek, illetve leadott hatáskör esetén a középirányító szervnek - megküldeni.

A helyi önkormányzatoknak az önkormányzat és az önkormányzatok irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves és féléves elemi költségvetési beszámolóit  a leadási
határidő lejártát követő 10 naptári napon belül kell benyújtani a  MÁK területi szerveihez.

A program az e rendeletben és mellékleteiben meghatározott tartalommal kész íti el a törvény előírásainak megfelelően a beszámolót.

 

A féléves és az  éves beszámoló pénzforgalmi tábláinak betöltése a KGR részére

1. A tábla és az időszak után betöltjük a főkönyv adatait, majd a törzsszám és a szektor beírása után a program elkészíti a szükséges file-t, amelyet elmentünk a saját
számítógépünkre. 

2. Belépünk a MÁK adatfeltöltő rendszerébe, és feltöltjük az imént lementett file-t.

   

Pénzforgalmi táblák kerekítése
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / Beszámoló / Pénzforgalmi táblák kerekítése

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=343


Az adatok ezer forintra, a kerekítési szabályok alapján, de a beszámoló összesítő adatait is figyelembe véve, végösszegekre kerekítve jelennek meg, a KGR programba
betölthető formában.

  

Mérleg
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / Mérleg

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=105


A Polgármesteri Hivatalok, és a költségvetési szervei, valamint a kisebbségi önkormányzatok időközi költségvetési jelentést állítanak össze:

 I-II I. hónapról április 20-ig,
 I-VI  hónapról július 20-ig,

 I-IX hónapról október 20-ig,
 I-XI I. hónapról a tárgyévet követő év január 20-ig,

amelyeket a Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága felé kell továbbítani a KGR rendszeren keresztül.

Évközi mérlegjelentés készítésének időpontjai:

a.) első és harmadik negyedévre vonatkozóan tárgynegyedévet követő hó 20. napja,

b.) második és negyedik negyedévben a féléves, illetve éves beszámoló benyújtásával egyező időpont,

c.) gyorsmérleg  jelentés február 15.

Egy negyedéves jelentés az időszak tőkeváltozásait  mutatja be főbb jogcímenként. (Nyitó érték, növekedések és csökkenések jogcímenként, záró érték.) A program a
leválogatást a 413-as tőkeváltozási számlák egyenlegei és forgalma alapján végzi el.

A negyedéves mérlegjelentés mérlegazonossággal számolja a tőke és a tartalék sorokat.



A negyedéves mérlegjelentés mérlegazonossággal számolja a tőke és a tartalék sorokat.

Először meg kell adniuk azokat az adatokat, amelyek a fájl azonosításához a KGR-nek kellenek. Az adatbekérésnél, ennek megfelelően a kérdéses negyedévet kell
megadniuk, illetve a költségvetési törzsszámot és a szektort. Az elkészült adatokat be kell másolniuk a fogadó programok könyvtárába.

Lépések:  

1. Kiválasztjuk az  űrlapot (IA) 
2. Majd megadjuk az időszakot. 
3. A "Mérleg" számolási gombra kattintva a program betölti az adott negyedév mérleg adatait.  
4. Végül az elkészült adatokat be kell másolnunk a fogadó KGR könyvtárába.  

 

MÉRLEG Kitöltés i kérdések

 

 
1.    A mérlegben hogy kell számolni az oszlopokat?

 

3. oszlop: A nyitó OK =( nyitó=491-es párjai).

8. oszlop:  A végén OK= nyitó+könyvelt tény.

 

 
2.    Hogyan tudom a tény értékét az oszlopokra osztani?

 

A 413  (csak önkormányzatoknál!) Tőkeváltozás főkönyvi számla bontására vonatkozó előírás olyan szerkezetet tartalmaz, amely a változásokat az ezen űrlap 4-7.
oszlopainak megfelelő tartalom szerint bontja szét.

 

4. oszlop: Állomány-változás pénzforgalmi tranzakciók miatt:

4132.Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos saját tőkeváltozások számla

 

Az űrlap 4. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzendő pénzforgalmi események hatásaként jelentkező állományváltozásokat foglalja össze. Tranzakciónak tekintünk egyébként
minden olyan gazdasági eseményt, amely két gazdasági szervezet,  illetve egy gazdasági szervezet két  különböző rendeltetésű (önálló elszámolású) szervezeti egysége
között kölcsönös megállapodás alapján jön létre.

Annak érdekében, hogy a tranzakciók mindkét - pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli - csoportja megismerhetővé váljék, a mérlegtételek változásaiból a  pénzforgalomban
jelentkező eseményeknek betudható hányad a beszámoló pénzforgalmi adataival összeegyeztethető legyen, az űrlap a tranzakciókat  két külön oszlopban tünteti fel. A
pénzforgalomban jelentkező tranzakciók a 4. oszlopban kapnak helyet.

Idetartozik ennek megfelelően minden olyan gazdasági esemény, amelynek a pénzforgalma a 31-36. számlacsoportokban jelenik meg.



Idetartozik ennek megfelelően minden olyan gazdasági esemény, amelynek a pénzforgalma a 31-36. számlacsoportokban jelenik meg.

A könyvvezetési kötelezettségek módosulásával összhangban a követelések és a kötelezettségek állományában,  valamint a raktárral rendelkező államháztartási
szervezeteknél a készletek állományában bekövetkező változások közül a pénzforgalomban is jelentkező forgalmat ebben az oszlopban kell feltüntetni.

 

5. oszlop: Állomány-változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt:

4131. Előző évek saját tőkeváltozásai

41331. Tranzakciós partnerhez kapcs.pénzforg.nélküli   saját tőkevált.

41333. terv szerinti értékcsökkenés miatt saját tőkeváltozások

              

A gazdasági események (tranzakciók) következményeként adódó, pénzforgalomban nem jelentkező események hatásaként jelentkező állományváltozásokat foglalja össze.

Idetartoznak pl. a térítésmentes átadások-átvételek (Immateriális  javak és  tárgyi eszközök állományának alakulása 38 űrlap 08 és  15 sorának megfelelően),  a  saját
kivitelezésben megvalósított és az állományi számlákon nyilvántartásba vett  akt ivált eszközök értéke  (Immateriális javak és  tárgyi eszközök állományának alakulása 38
űrlap  06 sorának megfelelően), továbbá az adósság-elengedés, amely a két fél megállapodásán alapul.

Ugyancsak itt kell kimutatni a tárgyi eszközök értékcsökkenését (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38 űrlap 22-24. sorával egyezően),
amelyet az SzVhr. 30. §-ának előírásai alapján negyedévente kell elszámolni. Az értékcsökkenés (ide nem értve a terven felüli értékcsökkenést) elszámolása a
statisztikai szabványok szerint tranzakciónak minősül, mégpedig speciális tranzakciónak, mert noha nincs partner, de a statisztika különbséget tesz egy adott
szervezeti egység két különböző minősége (jelen esetben az eszköz  tulajdonosa és a termelést végző) között.

A készletek állományának kész letfelhasználással kapcsolatos változását, az adósok állományának előírással, bevallással, eset leg számlázással kapcsolatos változását, az
áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések állományának számlázással, előírással kapcsolatos változását  ugyancsak ebben az oszlopban kell elszámolni.

 

6. oszlop: Egyéb volumenváltozás:

41334. Piaci érték változása miatti terven felüli értékcsökkenés saját tőkeváltozása

41335. egyéb terven felüli értékcsökkenés saját tökeváltozása

 

A szokásos gazdasági események (tranzakciók) közé nem tartozó, az eszközök, készletek, követelések, kötelezettségek volumenét - általában rendkívüli jelleggel és
tranzakciós partner nélküli módon - befolyásoló állományváltozásokat foglalja össze. Ilyen volumenváltozások az  eszközök gazdasági megjelenése (pl.  talált, fellelt
eszközök), eltűnése a gazdasági ciklusból (selejtezés, megsemmisítés), a katasztrófaveszteségek (fizikai eltűnés, megsemmisülés), az ellenérték nélküli kisaját ítás (elkobzás),
az eszközöket kivételesen érintő, váratlan és nagymértékű volumenváltozás (rendkívüli események), a besorolási rendszerek és a besorolások módosulásával kapcsolatos
osztályozásbeli mozgások. Idetartozik még az adósságleírás is, amely kivételes,  egyoldalú intézkedés, és az adós már nem létezik, azaz nem lehetséges az adós könyveiből
is a tartozást kivezetni. A behajthatatlan követelés hitelezési veszteségként való leírását ebben az oszlopban kell elszámolni. Csak az ilyen esetek tartoznak az egyéb
volumenváltozások közé, mert ahol létezik az adós, s így az államháztartásban könyvelt adósság-elengedési, - mérséklési esemény tükörképét is könyvelik, tranzakciónak
minősül és az 5. oszlopba tartozik.

 

7. oszlop: Értékelés:

41336. Eszközök értékvesztéséhez kapcsolódó saját tőkeváltozás



41337. Külf. pénzért. szó ló eszközök (kivéve a valuta-,  devizakészlet) év végi értékeléséhez kapcs. saját tőkevált.

41338. Saját tu l.lévő eszk.értékhely.kapcs.veszteség jell. különbözet.

 

Amennyiben valamely vagyonelem értékesítése, eladása során a könyv szerinti nyilvántartási érték és a tranzakciós pénzforgalmi érték eltér, a 4.  oszlopban a tranzakció
pénzforgalmi értékét (pl. az eladási árat), míg a nyilvántartási érték és tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7. oszlopban kell
feltüntetni.

Amennyiben valamely vagyonelem átadása során a könyv szerinti nyilvántartási érték és a tranzakciós elszámolási érték eltér,  az 5. oszlopban a tranzakció elszámolási
árát,  míg a nyilvántartási érték és tranzakciós érték különbözetét (nyereséget vagy veszteséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni.

Az űrlap 7. osz lopa az állományváltozások azon összetevőit mutatja be, amely változások során az  eszközök,  követelések, kötelezettségek egyedileg és volumenben nem
változnak, azonban a tárgyidőszakban lezajló külső folyamatok hatására értékük megváltozik. Ezek az értékelési, újraértékelési elszámolások alkotják az itt kimutatandó
változásokat.

Az államháztartásba tartozó szervezetek eszközeiket és kötelezettségeiket a könyvvezetésre és beszámolásra vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott időközönként,
év végén,  meghatározott dokumentumokban (pl. számviteli politika) rögzített módon értékelik,  illetve értékváltozást számolnak el (pl. valuta-pénztárak és deviza
értékpapírok értékelési különbözete; gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, továbbá a
követelések, a készletek értékvesztése, a korábban elszámolt értékvesztések visszaírása; immateriális javak és tárgyi eszközök piaci érték változása miatti terven felüli
értékcsökkenése, piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítése, a  korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírása).

 
 
 
3.  A mérleg 1B táblázatát hogy kell számolni? 17. számlacsoport

 

--- 1/A beszámoló 05. összesítő sor bontása → 413 bontása (oszlopok)

--- 1/B táblában az értékesítés adatok 8 űrlap/17 sorából

                           tartós részesedés értékvesztése 57 űrlap/03 sorából

Összességében az 1/A 05.sorát a pénzügyi nyilvántartásunk szerint tudjuk megbontani úgy, mint az 57-59 táblákat. Paraméterezni a főkönyvből nem fogjuk tudni.
A pénzügyi analitikából kell kigyűjteni. (KÖTVÁLL modul) → ügyfél nyilvántartást kellene kiegészíteni még egyéb információkkal (korlátozottan forg.képes –
forgalomképes – államháztartáson belüli – államháztartáson kívüli… értékvesztés elszámolása, feladása….. stb…)

 

 

Az űrlap oszlopai

 

Az űrlap oszlopai a gazdasági társaságokban való - a befektetett eszközök között kimutatott - részesedéseket (részvényeket, üzletrészeket) azok jogi szabályozási szintje
és a társaságok jövedelemtulajdonosi szektor szerinti hovatartozása szerint különbözteti meg. 3. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi
válla lkozásokban.

 



Az űrlap 3. osz lopában  a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságban, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény mellékletében meghatározott gazdasági társaságokban való részesedéseket kell - a pénz- és hitelintézetek kivételével - feltüntetni.  Amennyiben a tulajdonosi
jogokat gyakorló tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott  részesedési mértéket meghaladó részesedés van, azt  is itt kell szerepeltetni.

 

4. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Az űrlap 4. oszlopában a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Bankban fennálló tulajdonosi részesedését, valamint az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI. törvény
mellékletében meghatározott gazdasági társasági részesedések közül a pénz- és hitelintézetekben meglévő részesedéseket kell szerepeltetni. Amennyiben a tulajdonosi
jogokat gyakorló tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott  részesedési mértéket meghaladó részesedés van, azt  is itt kell szerepeltetni.

 

5. oszlop: Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Az űrlap 5. oszlopában az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított gazdasági társaságokban való részesedéseket kell kimutatni,  ideértve a
helyi önkormányzatok által alapított társaságokat és a volt tanácsi alapítású vállalatokban szerzett részesedéseket is.

 

6. oszlop: Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban

Az űrlap 6. oszlopában az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított közhasznú társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a
helyi önkormányzatok által alapított közhasznú társaságokat is.

 

7. oszlop: Részesedések átmeneti időre

Az űrlap 7. oszlopában azokat a 3-6. oszlopokban nem szereplő, egyéb tulajdonrészeket kell kimutatni. Az itt szerepeltetendő részesedések általában résztulajdoni
(kisebbségi) hányadot jelentenek és ideiglenesen, átmeneti időre tartózkodnak a részesedés birtoklására jogszabályban felhatalmazott szerv tárcájában. Nem

szerepelhetnek itt a forgatási célból vásárolt értékpapírok és a követelés fejében átvett részesedések, mert azok nem a befektetett eszközök, hanem a forgóeszközök
között szerepelnek a könyvviteli mérlegben.

 

8. oszlop: Részesedések nemzetközi szervezetekben

Az űrlap 8. oszlopában azokat a nemzetközi szervezetekben elsősorban pénzügyi szervezetekben, társaságokban meglévő tulajdonrészeket kell kimutatni, amely
szervezetekhez Magyarország tőke-hozzájárulást teljesített.

 

9. oszlop: Összesen

Összegző oszlop, a részesedések összegzésére szolgál.

 

10. oszlop: Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban

Tájékoztató adatoszlop, amely - eleget téve az EU adatszolgáltatási kötelezettségnek - az államháztartás által birtokolt, de a tőzsdei forgalomban jegyzett részvények
állományára, azok alakulására kér információt.



állományára, azok alakulására kér információt.

 

 
 
4.  Az űrlap sorai

 

01. sor: Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

Ebben a sorban az előző évi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott összeg - részletezve - szerepel, mely egyben a tárgyévi
nyitó állomány összegét képezi.

 

02. sor: Alapítás

Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításával kapcsolatos pénzátutalás, amely a tárgyidőszak pénzforgalmában megjelent. A természetbeni apportot, azaz  fizikai
vagyontárgyak átadását nem itt, hanem a 07 sorban kell szerepeltetni.

 

03. sor: Tőkeemelés

Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglévő részesedések növelése a társasági tőke növelése révén, a pénzforgalomban jelentkező pénzátutalás
eredményeként.

 

04. sor: Vásárlás készpénzért

Üzletrészek, részvények vásárlása készpénzért , a jogszabályok által lehetővé körben.

 

05. sor: Vásárlás kárpótlási jegy ellenében

Üzletrészek, részvények vásárlása kárpótlási jegy ellenében, a jogszabályok által lehetővé tett szervezeti körben.

 

06. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkező növekedés összesen (02+03+04+05)

Összegző sor, a  részesedések a pénzforgalommal együtt járó állományváltozásának kimutatására szolgál.

 

07. sor: Alapítás eszközök átadásával

Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításához való hozzájárulás természetbeni apport formájában,  azaz tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb.
átadásával. A készpénz átadását nem itt, hanem a 02 sorban kell szerepeltetni.

 

08. sor: Tőkeemelés nem pénzügyi eszközök átadásával



08. sor: Tőkeemelés nem pénzügyi eszközök átadásával

Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglévő részesedések növelése a társasági alaptőke növelése révén,  természetbeni hozzájárulás formájában, azaz
tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával. A készpénz átadását nem itt, hanem a 03 sorban kell szerepeltetni.

 

09. sor: Térítésmentes átvétel

Más szervezettől térítésmentesen átvett részesedések, üzletrészek az átadó által közölt értéken,  illetve ennek hiányában piaci értéken.

 

10. sor:

(szándékosan üresen hagyott sor)

 

11. sor: Átértékelési különbözet (növekedés)

A tárgyidőszak végén meglévő részvények, üzletrészek (növelő, illetve csökkentő) értékvesztésének, továbbá a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásának összege.

 

12. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkező növekedés összesen (07+08+09+10+11)

Összegző sor, a  részesedések állományának pénzforgalomban nem jelentkező változásával összefüggő változások kimutatására szolgál.

 

13. sor: Növekedések összesen (06+12)

Összegző sor, a  részesedések állományának összes növekedését mutatja.

 

14. sor: Értékesítés készpénzért

Részvények, üzletrészek értékesítése készpénz ellenében. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés során realizált - bevételként elszámolt -
árfolyamnyereséget a 31. sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban kell kimutatni.

(Ha tehát pl. egy 100 könyvi értéken nyilvántartott részesedésértékesítése 120 egységen történt meg,  akkor a realizált 20 egység hozambevétel a 31. sorban jelenik
meg, a 14. sorban a kivezetés könyvszerinti, 100 egységen történik. Ha a 100 egységen nyilvántartott részesedés értékesítése 90 egységért történt, akkor a realizált 10
egység veszteség a 20 sorban mutatandó ki, a 14. sorban pedig  a realizált 90 egység értékesítési bevétel összegében történik a kivezetés. Így mindkét esetben a 22.
sorban a csökkenés összességében 100 egységet mutat.)

 

15. sor: Tőkekivonás

A gazdasági társaságokba,  közhasznú társaságokba befektetett pénztőke kivonása, a jegyzett tőke leszállítása pénzforgalomban jelentkező bevétel formájában.

 



16. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkező csökkenés összesen (14+15)

Összegző sor, a  pénzforgalomban jelentkező változások csökkentő hatásának kimutatására.

 

17. sor: Értékesítés kárpótlási jegyért

Részvények, üzletrészek értékesítése kárpótlási jegy ellenében. I tt kell kimutatni az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. -nél az által meghirdetett privatizációs
akciók során a részesedések kárpótlási jegy ellenében történő átadását. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés során realizált árfolyamnyereséget a 31.
sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20.  sorban kell kimutatni, a készpénzes értékesítés elszámolásának módjával azonosan.

 

18. sor: Térítésmentes átadás

Más szervezeteknek térítésmentesen átadott részesedések, üzletrészek az átadónál szereplő könyvi értéken.

 

19. sor: Felszámolás, végelszámolás  miatti kivezetés

Részvények, üzletrészek könyvi értékének egyoldalú kivezetése a gazdasági társaság, közhasznú társaság felszámolása,  végelszámolása miatt.

 

20. sor: Értékesítés realizált árfo lyamvesztesége

Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték és a könyvi érték negatív különbsége. A könyvi érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik.

 

21. sor: Átértékelési különbözet (csökkenés)

A tárgyidőszak végén meglévő részvények, üzletrészek leértékelése, amennyiben a tulajdonosra előírt könyvvezetési szabályok ezt lehetővé teszik.

 

22. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkező csökkenés összesen (17+18+19+20+21)

Összegző sor, a  pénzforgalomban nem jelentkező változások csökkentő hatásának kimutatására.

 

23. sor: Csökkenések összesen (16+22)

Összegző sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására.

 

24. sor: Tárgyévi záró állomány (1+13-23)

Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévet követő évi nyitó
állomány összegét képezi.

 



 

25. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitó állományban

A gazdasági és közhasznú társaságok összesített  darabszáma a tárgyidőszak nyitó napján, amelyben az adatszolgáltató részesedéssel rendelkez ik, függetlenül a
részesedés mértékétől és minőségétől.

 

26. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a záró állományban

A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyidőszak záró napján, amelyben az adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a
részesedés mértékétől és minőségétől.

 

27. sor: Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záró állománya után

Az előző beszámolási időszak végén birtokolt részesedések után, a közgyűlési határozatok alapján a tulajdonost  a tulajdoni részesedés alapján megillető bevétel,
függetlenül attól, hogy az bevételként mikor folyik be.

 

28. sor: Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések előző évi záró állománya után

Az előző beszámolási időszak végén birtokolt részesedések után, a közgyűlési határozatok alapján a tulajdonost a tulajdoni részesedés alapján megillető bevétel azon
része, amely a tárgyévben folyik be.

 

29. sor: Tárgyévi egyéb osztalékbevétel

A tárgyévben befolyt osztalékbevételek azon része, amely vagy korábbi évekről elmaradt befizetés teljesítéseként, vagy a tárgyévben képződő feltételezett nyereség
alapján osztalékelőleg formájában realizálódott.

 

30. sor: Gazdasági és közhasznú társaságok kötelezettségei a tárgyidőszak végén

Ebben a sorban tájékoztató adatként a gazdasági és közhasznú társaságok (auditált) előző évi mérlegbeszámolójának mérlegében „F) Kötelezettségek” mérlegblokk
alatt  kimutatott mérlegtételek összegének a tulajdoni részaránynak megfelelően arányosított összegét kell szerepeltetni.

 

31. sor: Értékesítés realizált árfo lyamnyeresége (hozambevétel)

Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték könyvi értéket meghaladó különbözete. A könyvi érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik.

 

 

 

 
5.    1A táblázat 9., 30.,36.,89,112,113, sorát hogy kell számolni?



5.    1A táblázat 9., 30.,36.,89,112,113, sorát hogy kell számolni?

 

 

Az űrlap 09-11.  sora: Hitelviszonyt megtestes ítő értékpapírok

Az 1/A 09. soránál a paraméterezés szerint (1721,  1731, 1741, 1752. szlák) az oszlopok meg a 413 bontása alapján.

A hatályos számviteli előírások szerint az értékpapírokat tényleges beszerzési áron kell nyilvántartásba venni, a nyilvántartás szerinti értéket viszont év végén
csökkenteni kell akkor, ha a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint  a nyilvántartási érték.

 

Az űrlap 30-33.  sora: Egyéb követelések

      II/4.Egyéb követelések (285-287,19-ből,288-ból) 19-ből → 195

A támogatási program előlegének kiemelése a 31. sorban, a nemzetközi támogatási programok miatti követelése kiemelése a 32. sorban, az Európai Unióval szemben
fennálló követelések kiemelése a 33. sorban az uniós pénzeszközökkel való elszámolást célozza.

 

Az űrlap 35-36.  sora: Egyéb részesedések

2982 szla

A forgatási célú egyéb részesedések értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítéséből adódó, tranzakciós árfolyamon számolt állományváltozásokat kell szerepeltetni.

 

Az űrlap 85-90.  sora: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

44113,44133,44143,44213,44223,44233,44243,44313,44323,44333,44343
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PMINFO
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / PMINFO

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=106


A PM infó (80-as űrlap) a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik költségvetési előirányzatainak összefoglalására és év közben a költségvetés alakulására
vonatkozóan jogszabályban előírt negyedéves jelentés-készítésére szolgál. Adatai tervezéskor a bevételeket és kiadásokat részletező űrlapok adataiból származnak. (A

háztartások befizetéséből származó bevételek között a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók teljesítését  kell kimutatni.) 

A negyedéves PM infó elkészítése és betöltése a KGR-be a Mérleg  előállításával azonos módon történik. Az időszak kiválasztása után nyomjuk meg a "PMINFO számítás"
gombot. Export file készítése a törzsszám megadása után  a "KGR feladás" gombbal lehetséges.



 

ÁFA bevallás
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / ÁFA bevallás

  

Jogszabályi háttér:  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. (áfatv.)

 

Az ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

I. Az  adóalanyiság – Ki minősül az általános forgalmi adó alanyának?

Adóalanynak minősül az a jogképes személy, szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.

Gazdasági tevékenységnek minősül valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére
irányul, vagy azt eredményezi, és végzése független formában történik.

Nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály
alapján közhatalom gyakorlására jogosított  személy,  szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység. (Ilyen tevékenység például az  igazságszolgáltatási, az ügyészi, a  
rendvédelmi, közigazgatási jogalkalmazási tevékenység.)

 

II. Az adókötelezettség

Általános forgalmi adókötelezettség alá esik az adóalany által (adóalanyi minőségében) belföldön és ellenérték fejében teljesített – az Áfa tv. szabályai szerint  belföldön
teljesítettnek minősül– termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás,  a Közösségen belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített termékbeszerzés valamint a
termékimport.

Az általános forgalmi adózás rendszerében az adóalanyok a termékhez vagy a szolgáltatáshoz saját  maguk által hozzáadott érték után adóznak.

Fő szabály szerint az adóalany az értékesítéskor az eladási árban beszedett  (áthárított) adó összegéből a beszerzéseit terhelő előzetesen felszámított adót levonhatja.

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=326


 

III. Az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás besorolása, az  adó mértéke

Az adóalany által értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások általános adómértéke

az adó alapjának 27%-a.

Ettől eltérő, alacsonyabb – 5 illetve 18%-os – adómérték alkalmazására a tevékenység közérdekű, vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentesség alá tartozó
értékesítések körére az Áfa tv. 85-87. §-ai tartalmaznak felsorolást.

- Az 5%-os kulcs alá tartozó termékek köre (könyv, újság,  kotta valamint ezen termékek bármely más fizikai adathordozón reprodukált formája, egyes egészségügyi
termékek) néhány kivétellel vámtarifa számra hivatkozással is meghatározott, a szolgáltatások köréből a távhőszolgáltatás (ideértve a villamos energiáról szóló törvény
alapján megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatást) valamint az előadó művészi szolgáltatások egy bizonyos köre  is ezen adómérték alá
tartozik.

- A 18%-os adómérték  alá tartozó termékeket (egyes élelmiszerek) az erre vonatkozó melléklet vámtarifa számra hivatkozással is meghatározza, míg az  idetartozó
kereskedelmi szálláshely szolgáltatás vonatkozásában statisztikai besorolásra nem utal az Áfa tv.

- A közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentesség alá tartozó termékértékesítések,  szolgáltatásnyújtások körét már nem a stat isztikai besorolásra
alapozza az Áfa tv., hanem a Tanács 2006/112/EK, a közös hozzáadott értékadó-rendszerről szóló irányelve (továbbiakban: Direktíva) fogalomköréhez igazodva határozza
meg.

 

IV. Az általános forgalmi adó kötelezettséggel kapcsolatos bejelentés legfontosabb szabályai

Az adóköteles tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó adóhatósági bejelentkezéskor dönteni kell az általános forgalmi adókötelezettséggel kapcsolatban.

A bejelentkezéshez rendszeresített formanyomtatványon meg kell jelölni, hogy az érintett személy alanya-e az általános forgalmi adónak,  vagy sem, és ha igen, akkor arról
is nyilatkozni kell, hogy(ha) 

– kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végez,

– egyes ingatlanok értékesítésére, bérbeadására az adómentesség helyett az adókötelessé tételt, vagyis áfa fizetési kötelezettséget választja,

– alanyi adómentességet választ,

– adófizetési kötelezettségét az Áfa-tv-ben meghatározott általános szabályok alapján és/vagy valamely különleges adózási mód alapján állapítja meg,

– a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni [kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és -
értékesítés, valamint a szolgáltatásnyújtás és – igénybevétel.

 

V. Adómentesség a tevékenység közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel

Az Áfa tv. egyes közösségi, egészségügyi, szociális, oktatási, sport tevékenységeket mentesít az  általános forgalmi adó alól.

Így például az egyetemes postai szolgáltatás, a humán egészségügyi szolgáltatás, az   oktatási tevékenységek széles köre, az együttműködő közösség által a tagjainak a
közös cél elérése érdekében nyújtott szolgáltatatás stb. után – amennyiben azt közszolgáltató vagy az érintett szakma gyakorlásához  előírt feltételeknek megfelelő
engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújtja –, nem kell általános forgalmi adót felszámítani és fizetni, de az  ehhez kapcsolódó beszerzéseket terhelő adó sem vonható le.
Ezen közérdekű jellegére tekintettel adómentes értékesítések körét az Áfa tv. 85. §-a határozza meg, és ennek alkalmazása szempontjából az ügylet  tartalmán túl
jelentősége van annak is,  hogy a szolgáltató az e jogszabályhelyen előírt feltételeknek megfelel-e. 



 

VI. Alanyi adómentesség

Az adóalany, aki gazdasági célla l belföldön telepedett le (vagyis tevékenységének székhelye, állandó telephelye van belföldön) vagy ennek hiányában lakóhelye vagy
szokásos tartózkodási helye van belföldön,  jogosult alanyi adómentességet választani akkor,  ha a bejelentést megelőző adóévben az általa teljesített termékértékesítések
és szolgáltatásnyújtások összesített ellenértéke,  valamint a bejelentés adóévében a gazdasági tevékenysége után ésszerűen várható (illetőleg tényleges) bevétele nem
haladja meg az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt. Az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatár 5 millió forint.

 

A következő adóévre vonatkozó választás bejelentését legkésőbb december 31-ig meg kell tenni.

A bejelentkezéskor célszerű mérlegelni,  hogy a tevékenységgel kapcsolatban lesznek-e nagyobb kiadások – pl. üzlethelyiség kialakítása,  nagy értékű eszközök beszerzése
vagy egy nagyobb összegű bérleti díj, bérleti jogért fizetendő ellenérték –, mert a beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó alanyi adómentesség választása
esetén nem vonható le.

Az alanyi adómentességet választó adóalanyt adóbevallási és adófizetési kötelezettség terheli azokban az esetekben, amikor nem járhat el alanyi mentes minőségében.

Ilyen például, ha

- a vállalkozásában tárgyi eszközként használt terméket értékesít ,

- vállalkozásában immateriális jószágként használt, hasznosított vagyoni értékű jogot véglegesen átenged,

- új közlekedési eszközt értékesít Közösség másik tagállamába,

- beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant, építési telket  értékesít  (még akkor is, ha

ezek nem a vállalkozásában használt  tárgyi eszközei körébe tartoznak),

- adóalanyiságát eredményező tevékenységétől eltérő cél érdekében, más részére ellenérték nélkül szolgáltatást nyújt, ha az ennek  végzéséhez kapcsolódó előzetesen
felszámított adó egészben vagy részben levonható;

- az adóalanyiságát eredményező tevékenységétől eltérő cél érdekében, más részére

ellenérték nélkül, az Áfa tv. szerint nem termékértékesítésnek minősülő tevékenységet

végez , feltéve,  hogy ennek végzéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó egészben vagy részben levonható,

- külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetén,

- egyes, az ún.  „fordított adózás” alá tartozó (határon átnyúló) ügyletek esetén, vagyis

például, ha az Áfa tv. alkalmazási hatálya alá tartozó termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítő adóalany gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó
telephelye közül a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett külföldön van, (pl. ún. szolgáltatásimport), egyes eseteiben;

- a számlában mentessége ellenére adót hárít át;

- az ellenérték meg nem fizetése miatt az adó megfizetéséért kezesként felel

- 10 000 eurót – 2,5 millió forintot  – meghaladó értékű közösségi beszerzés (vagy választása esetében ezen értékhatár alatt is) esetén, továbbá értékhatártól függetlenül
jövedéki termék és új köz lekedési eszköz közösségi beszerzése esetén.

Az alanyi adómentesség értékhatár túllépés miatti megszűnését követő második adóév



végéig alanyi adómentesség nem választható.

 

VII. Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése vagy visszaigénylése  érdekében olyan nyilvántartást kell vezetni, mely alkalmas a felszámított adómérték szerinti
részletezésben az értékesítés utáni adófizetési kötelezettség, illetve adófizetés alóli mentesség, az előzetesen felszámított adó – ezen belül a levonható és a nem
levonható rész – összegszerű meghatározására és kimutatására.

Amennyiben az „elszámolandó adó” pozitív előjelű (a fizetendő adó összege a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghaladja), az adóalany az „elszámolandó
adó” összegét köteles megfizetni, az  Art-ban meghatározott esedékességig.

Az állami adóhatóság az adóalany adó-visszaigénylési kérelmét akkor teljesíti, ha a

negatív előjelű különbözet összege eléri vagy meghaladja 

– a havi bevallásra kötelezett adóalany esetében az 1 millió forintot,

– negyedéves bevallásra kötelezett esetében a 250 ezer forintot,

– éves bevallásra kötelezett esetében az 50 ezer forintot.

Jogutóddal történő megszűnés esetén a jogelőd megszűnéshez kapcsolódó adóbevallásában szerepeltetett negatív elszámolandó adó – az előzőekben ismertetett
értékhatár-feltételek nem teljesülése miatt – vissza nem igényelhető összegét a jogutód veheti figyelembe,  mint fizetendő adót csökkentő tételt.

A „kifizetettségi” szabály már nem feltétele a visszaigénylési lehetőségnek, csak a kiutalási határidő csökkentésére alapul szolgáló feltételként van szerepe a beszerzések
megfizetettségének. Amennyiben az adott  adó-megállapítási időszakban levonható adóként bevallott beszerzéseket, melyen a visszaigénylés alapul, az adóalany az eladó
felé megfizette, akkor a bevalláson történő jelölés mellett kérheti az egyébként irányadó 75 napos kiutalási határidő helyett a visszaigényelt általános forgalmi adónak a 30
(egymillió forint feletti összeg esetében a 45) napon belüli kiutalását.

Az az adóalany, akinek (amelynek) adószámát az állami adóhatóság jogerősen felfüggesztette, a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától
kezdődően adólevonási jogát – az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeitől függetlenül – nem gyakorolhatja.

Az általános forgalmi adót a havi adóbevallásra kötelezett adóalany a tárgyhónap első napjától utolsó napjáig, a negyedéves adóbevallásra kötelezett adóalany a
tárgynegyedév első napjától a tárgynegyedév utolsó napjáig, éves bevallásra kötelezett adóalany a tárgyév első napjától a tárgyév utolsó napjáig terjedő időszakra állapítja
meg (adó-megállapítási időszak).

A kezdő adóalany negyedéves áfa-bevallásra köteles.

Az általános forgalmi adó nettó összegéről a havi adóbevallásra kötelezett  adóalanynak a bevallást a tárgyhót követő hó 20-ig, a negyedéves adóbevallásra kötelezett
adóalanynak a negyedévet követő hó 20-ig, az éves bevallásra kötelezett adóalanynak a tárgyévet követő év február 25-ig kell benyújtania.

Évente kell adóbevallást  benyújtania az adó fizetésére kötelezett adóalanynak, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített–
vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal.

Az éves adóbevallás benyújtására kötelezett adóalanynak, ha a tárgyévben év elejétől –előjelhelyesen – összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó
különbözete a 250 ezer forintot elérte, vagy adóév  közben az adóhatóság számára közösségi adószámot állapít meg, negyedéves bevallásra kell áttérnie.

 

Közhatalmi tevékenység megítélése az ÁFA rendszerében

A Módtrv. értelmében 2012-ben változott a közhatalmi tevékenység definiálása. A módosítás azokat a jogértelmezési problémákat kívánja kiküszöbölni,  melyek alapján
gyakran nehézségeket okoz elhatárolni az áfatrv. 7. §-a szerinti körbe tartozó, ezáltal az áfatrv. tárgyi hatályán kívül eső tevékenységeket, azokat, amik nem felelnek meg
az ott leírt feltételeknek, ezáltal áfa kötelesek. A Módtrv. alapján kikerült a definícióból az a feltétel, mely szerint a közhatalmi tevékenység megjelölésének a létesítő



az ott leírt feltételeknek, ezáltal áfa kötelesek. A Módtrv. alapján kikerült a definícióból az a feltétel, mely szerint a közhatalmi tevékenység megjelölésének a létesítő
okiratban is szerepelnie kell. Gyakran előforduló eset ugyanis, amikor a létesítő okirat nem tartalmaz ilyen jellegű rendelkezést, a tevékenységre vonatkozó jogszabály
viszont igen. A kérdéses feltétel elhagyásával kiküszöbölhető a fent leírt értelmezési nehézség. A másik módosítás a Ptk. 349. §-ában megfogalmazott államigazgatási
jogkörben okozott kárért való felelősség szabályaira való utalást veszi ki a kritériumok közül. Amennyiben ugyanis egy tevékenység az egyéb feltételek alapján
közhatalminak minősül, úgy abból egyértelműen következik az említett kárfelelősségi szabály alkalmazása. A módosítási indoka tehát, hogy a Ptk. 349. §-ában foglalt
felelősségi szabály nem feltétele, hanem következménye a közhatalmi jellegnek [áfatrv.  7. § (1)–(2) bek., Módtrv. 112. §].
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ÁFA analitika
csoport-

azonosító
szám

ÁFA
bevallás

sorszáma

ÁFA
paraméter
azonosító

ÁFA kulcs
mértéke

Forrás /
Könyvelés

jellege ÁFA bevallási sorok megnevezése ÁFA paraméter megnevezése

Elkülöníthetö adóköteles

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=638


1 63 2 Mentes Szállító Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

2 68 3 Mentes Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

3 0 8 Mentes Szállító  Fordított adózás; levonható

4 0 9 Mentes Szállító  Fordított adózás; arányosítás

5 8 2 Mentes Vevő
Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére
tekintettel adómentes értékesítés  85 §, 86 §

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

6 0 3 Mentes Vevő  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

7 4 8 Mentes Vevő
Az áfa tv. 142.§ szerinti termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó Fordított adózás; levonható

8 0 9 Mentes Vevő  Fordított adózás; arányosítás

9 8 2 Mentes Követel
Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére
tekintettel adómentes értékesítés  85 §, 86 §

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

10 0 3 Mentes Követel  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

11 4 8 Mentes Követel
Az áfa tv. 142.§ szerinti termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó Fordított adózás; levonható

12 0 9 Mentes Követel  Fordított adózás; arányosítás

13 63 2 Mentes Tartozik Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

14 68 3 Mentes Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

15 0 8 Mentes Tartozik  Fordított adózás; levonható

16 0 9 Mentes Tartozik  Fordított adózás; arányosítás

17 63 2 0% Szállító Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

18 68 3 0% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész

Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

19 0 8 0% Szállító  Fordított adózás; levonható

20 0 9 0% Szállító  Fordított adózás; arányosítás

21 8 2 0% Vevő
Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére
tekintettel adómentes értékesítés  85 §, 86 §

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

22 0 3 0% Vevő  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

23 4 8 0% Vevő
Az áfa tv. 142.§ szerinti termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó Fordított adózás; levonható

24 0 9 0% Vevő  Fordított adózás; arányosítás



25 8 2 0% Követel Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére
tekintettel adómentes értékesítés  85 §, 86 §

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

26 0 3 0% Követel  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

27 4 8 0% Követel
Az áfa tv. 142.§ szerinti termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó Fordított adózás; levonható

28 0 9 0% Követel  Fordított adózás; arányosítás

29 63 2 0% Tartozik Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

30 68 3 0% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

31 0 8 0% Tartozik  Fordított adózás; levonható

32 0 9 0% Tartozik  Fordított adózás; arányosítás

33 64 2 5% Szállító
5%-os kulcs alá tartozó belföldi
termékbeszerzés után

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

34 68 3 5% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

35 0 8 5% Szállító  Fordított adózás; levonható

36 68 9 5% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Fordított adózás; arányosítás

37 5 2 5% Vevő 5%-os kulcs alá tartozó értékesítés
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

38 0 3 5% Vevő  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

39 0 8 5% Vevő  Fordított adózás; levonható

40 0 9 5% Vevő  Fordított adózás; arányosítás

41 5 2 5% Követel 5%-os kulcs alá tartozó értékesítés
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

42 0 3 5% Követel  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

43 0 8 5% Követel  Fordított adózás; levonható

44 0 9 5% Követel  Fordított adózás; arányosítás

45 64 2 5% Tartozik 5%-os kulcs alá tartozó belföldi
termékbeszerzés után

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

46 68 3 5% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

47 0 8 5% Tartozik  Fordított adózás; levonható

48 68 9 5% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Fordított adózás; arányosítás

49 65 2 18% Szállító
18%-os kulcs alá tartozó belföldi
termékbeszerzés,  szolgáltatás után

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható



49 65 2 18% Szállító termékbeszerzés,  szolgáltatás után tev.;levonható

50 68 3 18% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

51 0 8 18% Szállító  Fordított adózás; levonható

52 68 9 18% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Fordított adózás; arányosítás

53 6 2 18% Vevő 18%-os kulcs alá tartozó értékesítés
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

54 0 3 18% Vevő  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

55 0 8 18% Vevő  Fordított adózás; levonható

56 0 9 18% Vevő  Fordított adózás; arányosítás

57 6 2 18% Követel 18%-os kulcs alá tartozó értékesítés

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

58 0 3 18% Követel  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

59 0 8 18% Követel  Fordított adózás; levonható

60 0 9 18% Követel  Fordított adózás; arányosítás

61 65 2 18% Tartozik
18%-os kulcs alá tartozó belföldi
termékbeszerzés,  szolgáltatás után

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

62 68 3 18% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

63 0 8 18% Tartozik  Fordított adózás; levonható

64 68 9 18% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Fordított adózás; arányosítás

65 66 2 27% Szállító
27%-os kulcs alá tartozó belföldi
termékbeszerzés,  szolgáltatás után

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

66 68 3 27% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

67 66 8 27% Szállító
27%-os kulcs alá tartozó belföldi
termékbeszerzés,  szolgáltatás után Fordított adózás; levonható

68 68 9 27% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Fordított adózás; arányosítás

69 7 2 27% Vevő 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

70 0 3 27% Vevő  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

71 29 8 27% Vevő
Az ÁFA tv. 142.§-a alapján a fordított adózás
szabályai szerint fizetendő adó Fordított adózás; levonható

72 0 9 27% Vevő  Fordított adózás; arányosítás

73 7 2 27% Követel 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható



73 7 2 27% Követel 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés tev.;levonható

74 0 3 27% Követel  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

75 29 8 27% Követel
Az ÁFA tv. 142.§-a alapján a fordított adózás
szabályai szerint fizetendő adó Fordított adózás; levonható

76 0 9 27% Követel  Fordított adózás; arányosítás

77 66 2 27% Tartozik
27%-os kulcs alá tartozó belföldi
termékbeszerzés,  szolgáltatás után

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

78 68 3 27% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

79 66 8 27% Tartozik
27%-os kulcs alá tartozó belföldi
termékbeszerzés,  szolgáltatás után Fordított adózás; levonható

80 68 9 27% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Fordított adózás; arányosítás

81 75 2 E% Szállító

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett

számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

82 68 3 E% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

83 75 8 E% Szállító

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa Fordított adózás; levonható

84 75 9 E% Szállító

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa Fordított adózás; arányosítás

85 35 2 E% Vevő Egyéb
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

86 0 3 E% Vevő  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

87 35 8 E% Vevő Egyéb Fordított adózás; levonható

88 35 9 E% Vevő Egyéb Fordított adózás; arányosítás

89 35 2 E% Követel Egyéb
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

90 0 3 E% Követel  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

91 35 8 E% Követel Egyéb Fordított adózás; levonható

92 35 9 E% Követel Egyéb Fordított adózás; arányosítás

93 75 2 E% Tartozik

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

94 68 3 E% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás



94 68 3 E% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész ;arányosítás

95 75 8 E% Tartozik

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa Fordított adózás; levonható

96 75 9 E% Tartozik

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő

Áfa Fordított adózás; arányosítás

97 72 5 7% Szállító
7%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs
felár Kompenzációs felár; levonható

98 68 6 7% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Kompenzációs felár; arányosítás

99 9 5 7% Vevő
Különleges eljárással megállapított adó
(különbözeti adózás) nem hatályos Kompenzációs felár; levonható

100 0 6 7% Vevő  Kompenzációs felár; arányosítás

101 9 5 7% Követel
Különleges eljárással megállapított adó
(különbözeti adózás) nem hatályos Kompenzációs felár; levonható

102 0 6 7% Követel  Kompenzációs felár; arányosítás

103 72 5 7% Tartozik
7%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs
felár Kompenzációs felár; levonható

104 68 6 7% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Kompenzációs felár; arányosítás

105 73 5 12% Szállító
12%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs
felár Kompenzációs felár; levonható

106 68 6 12% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Kompenzációs felár; arányosítás

107 9 5 12% Vevő
Különleges eljárással megállapított adó
(különbözeti adózás) nem hatályos Kompenzációs felár; levonható

108 0 6 12% Vevő  Kompenzációs felár; arányosítás

109 9 5 12% Követel
Különleges eljárással megállapított adó
(különbözeti adózás) nem hatályos Kompenzációs felár; levonható

110 0 6 12% Követel  Kompenzációs felár; arányosítás

111 73 5 12% Tartozik
12%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs
felár Kompenzációs felár; levonható

112 68 6 12% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Kompenzációs felár; arányosítás

113 75 2 20% Szállító

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

114 68 3 20% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő



115 75 8 20% Szállító
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa Fordított adózás; levonható

116 75 9 20% Szállító

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa Fordított adózás; arányosítás

117 35 2 20% Vevő Egyéb
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

118 0 3 20% Vevő  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

119 35 8 20% Vevő Egyéb Fordított adózás; levonható

120 35 9 20% Vevő Egyéb Fordított adózás; arányosítás

121 35 2 20% Követel Egyéb
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

122 0 3 20% Követel  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

123 35 8 20% Követel Egyéb Fordított adózás; levonható

124 35 9 20% Követel Egyéb Fordított adózás; arányosítás

125 75 2 20% Tartozik

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

126 68 3 20% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész

Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

127 75 8 20% Tartozik

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa Fordított adózás; levonható

128 75 9 20% Tartozik

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa Fordított adózás; arányosítás

129 75 2 25% Szállító

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett

számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

130 68 3 25% Szállító Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

131 75 8 25% Szállító

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa Fordított adózás; levonható

132 75 9 25% Szállító

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa Fordított adózás; arányosítás

133 35 2 25% Vevő Egyéb
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

Adóköteles/adómentes tev.   



134 0 3 25% Vevő  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

135 35 8 25% Vevő Egyéb Fordított adózás; levonható

136 35 9 25% Vevő Egyéb Fordított adózás; arányosítás

137 35 2 25% Követel Egyéb
Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

138 0 3 25% Követel  
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

139 35 8 25% Követel Egyéb Fordított adózás; levonható

140 35 9 25% Követel Egyéb Fordított adózás; arányosítás

141 75 2 25% Tartozik

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa

Elkülöníthetö adóköteles
tev.;levonható

142 68 3 25% Tartozik Arányosítás alkalmazásával levonható adórész
Adóköteles/adómentes tev.   
;arányosítás

143 75 8 25% Tartozik

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő
Áfa Fordított adózás; levonható

144 75 9 25% Tartozik

Egyéb (adóalap nélkül) tárgyi eszköz ért.késett
számla miatti arányosított  visszaigényelendő

Áfa Fordított adózás; arányosítás

   

Áfa bevallás időszakának kiválasztása és feloldása
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / ÁFA bevallás / Áfa bevallás időszakának kiválasztása és feloldása

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=344


 
Először az Áfa bevallás gyakoriságát válasszuk ki, majd az Áfa bevallási időszak kezdetét. Ha év közben tértünk át a  program használatára, akkor az a következő bevallási
időszak kezdő időpontját fogja jelenteni. Az adatok rögzítéséhez kattintsunk a "Mentés" gombra.  
 



 

A program automatikusan  felajánlja a beállításunknak megfelelő Áfa bevallási időszakot. Ha a bevallási időszak előtt indítjuk el a számítást, akkor a következő üzenetet
kapjuk (Természetesen a dátum az aktuális időpont alapján fog az üzenetben megjelenni. ): 

"Az utolsó ÁFA bevallás záródátuma 2012.12.31., ezért ú jabb számítás még nem futtatható! (leghamarabb az időszak záródátuma előtt egy héttel)"  

Ha valamilyen ok miatt önrevíziót kell végrehajtani, töröljük a már kiszámított bevallási adatokat és újra futtatjuk az önrevízióval érintett időszakot. 

 

 

   

Áfa értékének számítása
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / ÁFA bevallás / Áfa értékének számítása   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=345


Az adott időszak kiválasztása után a Számítás  gombra kattintva a program legyűjti a bevalláshoz szükséges adatokat. Ez több időt vehet igénybe, amelyre 

„A számítás feldolgozási kérést  a feldolgozó szerviznek továbbítottuk a folyamat még nem kezdődött el, várjon türelemmel”

figyelmeztetés is jelzi.



 



 
Ha a folyamat befejeződött, akkor a „Tovább az ÁFA analitika táblázathoz” feliratra kattintva érhetjük el a részletes kimutatást.  
 
 
 

 

   

Áfa analitika ellenőrzése
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / ÁFA bevallás / Áfa analitika ellenőrzése

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=346


Az eddig elszámolt időszak melletti lenyíló ablakból kiválasztjuk a keresett időszakot. A részletes analitikát a +  gombra kattintva érhetjük el, ahol bevallási soronként tudjuk
ellenőrizni a kapott adatokat. 

A lista azokat a tételeket tartalmazza, amelyek az adott időszakra vonatkoznak, de nincsenek kontírozva. Ezek jellemzően azokat a bevételi számlákat tartalmazzák,
amelyeket kiállítottunk, de kontírozást, csak később, a könyvelési rögzítéskor kapnak.  

Ezek a tételek a kontírozás után bekerülnek az analitika megfelelő soraiba.   



 
 
 





 

  

Kiszámított Áfa betöltése NAV ÁNYK programba
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / ÁFA bevallás / Kiszámított Áfa betöltése NAV ÁNYK programba

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=347


Az ellenőrzés után a program a "NAV export " -ot elindítva elkészíti az ÁNYK nyomtatványkitöltő programba való betöltéséhez szükséges file-t. Az  elkészült file-t
elmentjük, majd a nyomtatványkitöltő programot megnyitva betöltjük, ahonnan,  nyomtatvány ellenőrzés után, a szokott módon továbbítjuk a NAV felé.

Az ÁNYK nyomtatványkitöltőbe az alábbi módon tudjuk betölteni a legyűjtött ÁFA bevallást: 

Az export állományt abba a könyvtárba töltsük be,  ahol a korábbi bevallások is megtalálhatóak. (Ha nem találjuk,  akkor keressünk egy olyan állományt, amelynek a
kiterjesztése "enyk".) A könyvtár neve: "C:\Felhasználók\felhasználónév\abevjava\mentések" vagy: "C:\User\felhasználónév\abevjava\mentések", ahol a
felhasználónév helyére a saját gépünk elnevezését kell behelyettesíteni. 

Ne nevezzük át az export állományt! Kivéve, ha a mentés során a böngésző átnevezi.
A helyes név: év65_adószám_név_időszak.frm.enyk

Ha böngésző átnevezi, pl.  beleírja ...frm (1).enyk, akkor az ANYK nem fogja megtalálni,
ezért  a bemásolás során vegyük ki a névből a beszúrt sorszámot!

Beolvasás után az "Adatok/Számított  mezők újraszámítása" menüpontot kell futtatnunk.  





    

Áfa mentések parancsikon készítése
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / ÁFA bevallás / Kiszámított Áfa betöltése NAV ÁNYK programba / Áfa mentések parancsikon készítése

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=594


Parancsikon készítése: 

Ahhoz, hogy ne kelljen minden Áfa bevallásnál keresgélni az ÁNYK bevalláskitöltő program mentéseit, készíthetünk egy parancsikont, amelynek segítségével közvetlenül
elérhetjük a keresett állományt: 

 



 

 



 

 



 

 





 

   

ÁNYK űrlap betöltő használata
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / ÁFA bevallás / ÁNYK űrlap betöltő használata

   

Az EPER által elkészített ÁNYK űrlap egy kattintással betölthető a NAV ÁNYK programjába. Ehhez fel kell telepíteni egy kis segéd programot ami bemásolja a megfelelő
mappába az űrlapot és betölti az ÁNYK programba. 

1. ÁNYK betöltő segédprogram telepítése:

Az Áfa bevallás oldalról letölthető a telepítéshez szükséges fájl (anykbetolto.msi). A telepítés lépései:

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=758


Válasszuk ki hogy hová szeretnénk telepíteni a programot: 



 

Telepítés megerősítése:

 



 

Ezután elindul a telepítés, majd a telepítő bekéri az ÁNYK program könyvtárainak helyét, a felkínáltat ellenőrizzük le és ha ez nem helyes adjuk meg a helyes elérési
utakat:

 



 

 A telepítés sikeresen befejeződött:

 

 



 

Ha sikeresen telepítettük a programot, akkor az Áfa bevallás oldalon az 'ÁNYK űrlap betöltése' gombra kattintsunk, majd a letöltött .epr kiterjesztésű állományt dupla
kattintással nyissuk meg. Ezután megnyílik az ÁNYK program és betölti az űrlapot. A betöltő program bemásolja az űrlapot (már enyk kiterjesztéssel) az abevjava\mentesek
könyvtárba, így a későbbiekben az bármikor megtalálható és betölthető.

 

  

Szállítói Áfa
EPER - Ügyviteli Modulok / ADATSZOLGÁLTATÁS / Szállítói Áfa

  

2013. évi tételes áfa-bevallás: hogyan kell számlát módosítani, vagy érvényteleníteni?
 
 
Módosító bizonylatok

A számla módosítása esetén, ha az eredeti számlában áthárított áfa

·        ha elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot,  vagy
·        ha a módosítás eredményeként érte el, haladta meg a 2 millió forintot,

akkor, a módosító számla adatairól is adatot kell közölni a bevallásban az eladó (számlakibocsátó) adóalanynak és a vevő (számlabefogadó) adóalanynak is. (Ez utóbbinak
értelemszerűen abban az esetben, ha beszerzése áfáját levonható adóként elszámolta.)

A számlamódosításról szóló nyilatkozatban szerepeltetni kell

·        az eredeti számla adatait (adószám, számla sorszáma, teljesítési időpontja, az adó alapja és az áthárított adó összege), valamint
·        a módosító számla sorszámát és a módosítás számszaki hatását (az adóalap és az áthárított áfa tekintetében).

A módosító számláról szóló nyilatkozatot abban a bevallásban kell szerepeltetni,  amelyikben annak az adó alapjára és/vagy az adó összegére gyakorolt hatását el kell
számolni.

 

A 2013-as ÁFA változások és ezek gyakorlati alkalmazása  

                   

A módosító számlát kibocsátó adóalany eljárása

Ha a teljesítésről kibocsátott számla módosítása eredményeként az  adóalany fizetendő adója növekszik, akkor a módosítás számszaki hatását az adóalanynak az eredeti –
teljesítés időpontja szerinti – időszakról benyújtott bevallásában kell elszámolni; ha ez bevallással lezárt időszak, akkor a benyújtott bevallás önellenőrzésével végezhető el
az elszámolás.

 
Példa

1.      Az adóalany szállító egy 2013. február 12-én teljesített ügyletről másik adóalany vevő részére kibocsátott egy 2 millió forint ÁFA tartalmú számlát.  A számlát

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=675


1.      Az adóalany szállító egy 2013. február 12-én teljesített ügyletről másik adóalany vevő részére kibocsátott egy 2 millió forint ÁFA tartalmú számlát.  A számlát
módosítja május hónapban, mely módosítás eredményeként a fizetendő adó 1 millió forinttal növekszik. Az adóalanynak az eredeti számláról adatot kellett közölni
februárról március 20-ig benyújtott bevallásban. A módosító bizonylat miatt – tekintettel a fizetendő adó növekedésére – a február hónapról benyújtott bevallást
önellenőrizni kell, és ezen önellenőrzés keretében kell a módosító bizonylatra vonatkozó adatokat az eredeti bizonylat adataival együtt a 1365M-01-K lapon
feltüntetni.

2.      Ha az előző példabeli adóalany a módosító számát is kibocsátja még február hónapban vagy március elején a február hónapról benyújtandó bevallás beadása
előtt , akkor a módosítás hatását nem kell önellenőrzéssel elvégeznie, hanem a február hónapról benyújtott bevallásában elszámolja a tényleges 3 milliós fizetendő
áfát,  az összesítő jelentésben pedig  szerepelteti az eredeti számlát a 1365M-01 lapon, a módosító bizonylattal kapcsolatos adatokat az eredeti bizonylat adatait is
feltüntetve pedig a 1365M-01-K lapon.

3.      Az adóalany egy 2013. február 12-én teljesített ügyletéről kibocsátott számlában 1,5 millió áthárított ÁFA-t szerepeltet, mely számláról nem kellett az összesítő
jelentésben adatot közölni. A számla májusban kibocsátott módosítása eredményeként az áthárított áfa 2,5 millió forint lesz. A módosításról adatot kell közölni az
adóalanynak a februári bevallás önellenőrzése során (amelyben a fizetendő adónövekedést is elszámolja). A 1365M lap 01-K lapján kell az eredeti számla adatait
feltüntetni – akkor is, ha az eredeti bevallásban és az önellenőrzés során sem szerepel a  1365M 01 lapon –, valamint a módosító bizonylat sorszámát és
összegszerű hatását. Az  adóalany a számla módosítására választhatja azt a megoldást,  hogy az eredeti számlát egy darab okiratot kibocsátva módosítja  – amely,
ha az Áfa tv. 170. §-ában foglalt adatokat tartalmazza – számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősül. Alkalmazhatja azonban azt  a megoldást is, hogy az
eredeti számlát sztornózza,  majd kibocsát egy új végleges (jó) adatokat tartalmazó számlát. Fontos, hogy a számlamódosításra alkalmazott technikai megoldás
nem befolyásolja, hogy a módosítás összegszerű hatását és az adatszolgáltatást melyik időszakban kell elszámolni, illetve teljesíteni. A számlamódosítás hatásának
elszámolása a módosítás tartalma alapján határozandó meg.

4.      Az előző példabeli adóalany a számlakorrekciót májusban úgy végzi el, hogy a februárban kibocsátott  számlát  sztornírozza, és kibocsát egy új, már 3 millió forint
áthárított áfát  tartalmazó számlát. Ezen adminisztrációs megoldás is tartalmában számlamódosítás, melynek eredményeként a februári fizetendő áfa 1 millió
forinttal nőtt, ezért  azt a februári bevallás önellenőrzésével kell elszámolni. (A bizonylatolás során ez esetben is meg kell felelni az Áfa tv. 170. §-ában foglalt azon
követelménynek,  hogy a módosító bizonylaton – ez esetben a sztornó számlán és az  új számlán is – szerepelni kell az eredeti módosított számla azonosításához
szükséges adatoknak.) Az összesítő jelentésben a 1365M-01-K lapon szerepeltetni kell az eredeti számla adatait, majd a sztornó számla (mint korrekciós bizonylat)
sorszámát, valamint az adóalapra és adóra gyakorolt hatását mínusz  előjellel, továbbá az új számla (mit korrekciós bizonylat) sorszámát, az adóalapra és az adó
összegére gyakorolt összegszerű hatását. (A példában: eredeti adóalap és 2 millió ÁFA összeg; a következő sorban a sztornó számla sorszáma,  az adóalap és 2
millió áfa mínusz előjellel; majd az új számla sorszáma, az adóalap és 3 millió áfa plusz előjellel.)

A módosító bizonylatot kibocsátó adóalany az adó alapjának és/vagy az adó összegének csökkenését eredményező módosítás hatását, ha a módosítás oka az Áfa tv. 77–
78.§-aiban szabályozott körbe tartozik, a módosító bizonylat jogosult részére történő átadása időszakában számolhatja el.

 
Példa

Az adóalany a január 19-ei teljesítési időpontú ügyletéről kibocsátott 2 millió forint ÁFA tartalmú számlát utólagos árengedmény miatt áprilisban módosít ja (mely
módosító bizonylatot áprilisban átadja a vevőnek), mely módosítás eredményeként az adó alapja és az adó összege 20%-kal csökken, így az áthárított  adó 1,6 millió

forint. A módosítás összegszerű hatását az április hónapról benyújtott bevallásban számolhatja el az  adóalany, és az összesítő jelentésben is ekkor szerepelteti az
adatokat (az eredeti bizonylat adatait, valamint a módosító bizonylat sorszámát és az adóalapra,  adóösszegre gyakorolt eredményét).

 

A módosító okiratot befogadó eljárása

A módosító okiratot befogadó adóalany az Áfa tv. 132. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak alapján jár el. E szerint, ha a levonható adó összegét meghatározó tényezőkben
utóbb változás következik be, az eredetileg levonható adó összegét érintő különbözet főszabály szerint abban az elszámolási időszakban számolandó el, amelyikben a
különbözet alapjául szolgáló okirat  (esetünkben az eladó által kibocsátott módosító számla) az adóalany rendelkezésére áll.

 
Példa
 

1.      Az adóalany a 2013. március 6-ai beszerzéséről szóló számla alapján március hónapról benyújtott bevallásában levonható adót érvényesített,  és a 2 millió
forint ÁFA tartalmú számla adatairól is nyilatkozott.  A számlát a kibocsátó júniusban módosítja és átadja a vevő részére. A módosítás eredményeként a



forint ÁFA tartalmú számla adatairól is nyilatkozott.  A számlát a kibocsátó júniusban módosítja és átadja a vevő részére. A módosítás eredményeként a
levonható adó összege 300 ezer forinttal csökkent (a módosításról az eladó egy módosító okiratot bocsátott ki). A vevő a június hónapról beadott bevallásban
számolja el a módosítás levonható adóra gyakorolt hatását, a 300 ezer forintot mint fizetendő adót növelő tételt, az ÁFA tv. 132. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően. A módosító bizonylatra vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget is a  júniusról beadott bevallásban kell közölni, a 1365M-01-K lapon
feltüntetve az eredeti bizonylat adatait, valamint a módosító bizonylat sorszámát és összegszerű hatását (–) előjellel.

2.      Ha az előző példabeli esetben a számlakorrekció ellenkező irányú, azaz az áthárított adó és így a vevőnél az előzetesen felszámított adó növekszik 300 ezer
forinttal, a vevő akkor is a módosító számla kézhezvételének időszakában számolhatja el a különbözetet  úgy, mint az előzetesen felszámított adó összegét
növelő tételt. A módosító számla adatait is ebben az időszakban közli, a 1365M-01-K lapon feltüntetve az eredeti bizonylat adatait és a módosító számla
sorszámát, összegszerű hatását (+) előjellel.

3.      A módosító bizonylatok összegszerű hatását az összevont nyilatkozattételi kötelezettség feltétele (azaz a 2 millió forintot elérő vagy meghaladó levonható ÁFA
összeg) vizsgálata során figyelembe kell venni. Ha ezt a módosító bizonylatot a tételes adatok között szerepeltetni kell, akkor az összevont értékhatár
számításánál figyelembe kell venni,  de az összevont adat közlésére szolgáló sorban az adatot nem kell szerepeltetni.

 
A számla érvénytelenítése

Ha az adóalany a kibocsátott számlát érvényteleníti, akkor a kibocsátó adóalanynak és az érvénytelenítő okiratot  befogadó adóalanynak is nyilatkozni kell, ha az
érvénytelenített (eredeti) számlában áthárított áfa összege elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot. A nyilatkozatban az eredeti számla adatait (adószám, teljesítési
időpont, adóalap, adó összege) kell feltüntetni, valamint az érvénytelenítő okirat sorszámát. Ez  esetben az összegszerű hatás feltüntetése nem kötelező, de célszerű.

 Az összegszerű hatás ez esetben az  eredeti adóalap és adóösszeg megismétlését jelenti (–) előjellel.

Milyen teljesítési időpontú számlák módosításairól, érvénytelenítéséről kell adatot közölni?

Előfordul, hogy az adóalany 2013-ban bocsát ki és/vagy fogad be o lyan módosító számlát, amely 2013. január 1-je előtti ügyletről szóló számlát módosít. Felmerül
a kérdés, hogy ezen módosító okiratokat kell-e az összesítő jelentésben szerepeltetni?

A rendező elv az, hogy az  adóalanynak

·        kibocsátói minőségében olyan módosító bizonylatról kell adatot közölni, amelynek az eredeti bizonylatáról is kellett vagy kellett volna adatszolgáltatást teljesíteni,
azaz az olyan ügylet(ek)ről kibocsátott számlák módosításairól, amely után a fizetendő adót 2013. január 1-jén vagy azt követően kell megállapítani. Ebből
következően az olyan ügyletekről szóló számla módosításait nem kell a jelentésben közölni, amelynek az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontja 2013. január 1-je előtt
volt.

·        vevői minőségében olyan befogadott módosító bizonylatról kell adatot közölni, amely esetben az eredeti számlára 2013. január 1-jét követő időszakban számolt el
levonható adót. Ha a befogadott módosító számla olyan ügyletet érint, amelynek a beszerzési árában szereplő áthárított áfa tekintetében 2013. január 1-je előtt
keletkezett levonási jog,  és azzal élt is az adóalany a 2013. január 1-je előtti időszakban, akkor az ilyen ügyletről szóló számlát módosító okiratot nem kell az összesítő
jelentésben szerepeltetni akkor sem, ha azt az idén bocsátják ki,  és/vagy kapja meg a vevő adóalany.

 

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS
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Költségvetés tervezés folyamata



A modul feladata, hogy teljes mértékben támogassa a költségvetés tervezés folyamatát.

1. Költségvetés  tervezés

Feladata költségvetési terv változatok készítése.  A tervezés a korábbi év eredeti, módosított terv adataiból, vagy a tény adatokból indul ki. Természetesen teljesen új, üres
tervadatokkal is lehet indulni.

Tervezés eredményének megjelenítése:

elemi (főkönyv,  szakfeladat, szerv.egység)
beszámoló űrlap formátum
tömörített megjelenítés excelben

A tervezés során az adatok megjeleníthetők a beszámoló táblázat vagy elemi költségvetés formátumban is, és az ezek közötti váltás során automatikusan aktualizálja,
újraszámolja egyikből a másikat. Így mindkét formátum mindig ugyanazt mutatja. Lehetőség van az adatok további részletezésére (havi bontás, feladat részletezés)

Az tömörített excel export célja, hogy ennek kézi továbbszerkesztésével elkészíthető legyen a képviselő testület felé egy érthető költségvetési javaslat előállítása.

Fontos, hogy könnyedén lehet készíteni terv változatokat, az optimális költségvetés elkészítéséhez.

2. Költségvetés  jóváhagyása

A költségvetés jóváhagyásakor a program előállítja, legenerálja az elemi költségvetést. 

3. Elemi költségvetés

A létrehozott elemi költségvetést a program feladja a könyvelésnek (automatikusan lekönyveli).

4. Beszámoló, KGR 

Az elemi költségvetés (illetve annak automatikus könyvelési adatai) alapján a program

elkészíti a beszámolót és azt feladja a KGR-nek (K11 formátumban).

5. Évközi költségvetés módosítás

Az évközi költségvetés módosítása esetén a program az eredeti ktgv.hez hasonló módon feladja a könyvelésnek (automatikusan könyveli), ezáltal a módosítás
beszámolóban is megjelenik. 

6. Teljesítés kimutatás

Év közben folyamatosan követhető a kötelezettségvállalás és teljesítés. A funkció nagy segítséget nyújt a költségvetés módosítási javaslat előkész ítésében.

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Kezdőlap
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS / Kezdőlap
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Elemi költségvetés
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS / Elemi költségvetés

  

Az eredeti előirányzat az éves költségvetés várható bevételeit és kiadásait tartalmazza. A módosított előirányzat az intézmény részére megállapított  kiadási és/vagy
bevételi előirányzatok növelése vagy csökkentése. Az  előirányzat átcsoportosítása a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változatlansága mellett végrehajtott
módosítás. Az intézmények elemi költségvetésének előirányzatait és módosításait a fenntartó hagyja jóvá a költségvetési rendeletében.

Az eredeti előirányzat elfogadásának határideje február 15, a költségvetési törvény kihirdetését  követő 45. nap. A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a működési

és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési intézményenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű
kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások
(beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások,  támogatások) előirányzatait. Ezt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szabályozza.

Főkönyvi elszámolása:

Az intézmények részére jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat és azok módosításait a főkönyvi könyvelésben az elemi költségvetés felépítésének megfelelően
közgazdasági és funkcionális tagolásban kell nyilvántartani. A költségvetési szervek könyvvitelének sajátossága a vállalkozási könyvvezetéssel szemben az előirányzatok
nyilvántartása.  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=109


 

 

 

   

Eredeti (elemi) költségvetés rögzítése, módosítása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS / Elemi költségvetés / Eredeti (elemi) költségvetés rögzítése, módosítása
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A felső menüsorból a "Költségvetés"  fülre klikkelve van lehetőség az eredeti (elemi) költségvetés rögzítésére.

Az "Új sor" gombbal tudunk adatokat hozzáadni.

A rögzített sorokat a "Szerkesztés"  gombra klikkelve van mód változtatni. A "Törlés" gombbal pedig az egész sor  törölhető.  

   

Nyomtatás excel táblázatba
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS / Elemi költségvetés / Nyomtatás excel táblázatba

   

Az "Excel export" gombbal el tudjuk menteni a  költségvetést a saját gépünkre is.

   

Új sor beszúrása elemi költésgvetéshez

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=437


Új sor beszúrása elemi költésgvetéshez
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS / Elemi költségvetés / Új sor beszúrása elemi költésgvetéshez
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Az új sort a szükséges adatok megadása után a "Mentés" gombbal rögzíthetjük.   

A barnával jelölt mezőket (előirányzat neve, főkönyvi szám, szakfeladat, szervezet, összeg) kötelező kitölteni.

   

Elemi költségvetés elfogadása, véglegesítés
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS / Elemi költségvetés / Elemi költségvetés elfogadása, véglegesítés   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=265




A költségvetést rögzítés előtt könnyen ellenőrizhetjük az  összeg osz lopban alul található összesítő adattal. Ha helyes,  akkor fogadjuk el a "Költségvetés
elfogadása/feladása" gombbal.

Ezután megjelenik egy figyelmeztető üzenet. Ha az adatok helyesek, akkor "OK"-ra klikkelve a költségvetés elfogadásra kerül, módosítani már csak helyesbítő tételekkel
lehet.

A kereső ablakok ezen a felületen is jól működnek. A program már részadatokra is rákeres, megkönnyítve ezzel a munkánkat.

 

   

Feladás KGR felé
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS / Elemi költségvetés / Feladás KGR felé
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Költségvetés módosítása
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS / Költségvetés módosítása

  

A költségvetési intézményeknek az előirányzat  módosításokkal kapcsolatban olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből megállapítható, hogy a módosítások hatáskörben
történtek.
A módosítások történhetnek az Országgyűlés, a  Kormány, a felügyeleti szerv és a költségvetési szerv saját hatáskörében.

Az intézményeknek a módosított  kiadási előirányzataiban a zárolt kiadási előirányzatok közé kell átvezetnie azokat a kiadási előirányzatokat év közben,  amelyek

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=110


Az intézményeknek a módosított  kiadási előirányzataiban a zárolt kiadási előirányzatok közé kell átvezetnie azokat a kiadási előirányzatokat év közben,  amelyek
felhasználását jogszabály, illetve felügyelet i szerv által hozott  döntés korlátozza (zárolja).
A zárolt kiadási előirányzatok között jogszabály, illetve felügyeleti szerv által elvont kiadási előirányzat nem mutatható ki. A zárolt kiadási előirányzatokat legalább kiemelt
előirányzatok szerinti tagolásban kell bemutatni. A zárolt kiadási előirányzatokat funkcionális osztályozás szerint nem kell nyilvántartásba venni. A zárolt  kiadási
előirányzatok összege mindig meg kell, hogy egyezzen a zárolt bevételi előirányzatok összegével. Év végén a zárolt kiadási előirányzat számlának nem maradhat
egyenlege, amennyiben a zárolt előirányzatok év végéig nem kerültek elvonásra, akkor vissza kell ezen kiadási előirányzatokat vezetni a zárolás előtti kiadási előirányzat
jogcímei közé.

   

Eredeti előirányzat módosítás
EPER - Ügyviteli Modulok / KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS / Költségvetés módosítása / Eredeti előirányzat  módosítás

   

Ebben a menüpontban a módosított előirányzatokat vihetjük fel. A rögzítés után lehetőség van szerkeszteni,  törölni és elfogadni a felvitt adatokat.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=266


RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=239


A Rendszer,  beállítás menüpontban szerepelnek az előfizetéssel kapcsolatos adatok, rendszer használattal kapcsolatos beállítások (jelszókezelés,  törzsadatok karbantartása
stb)

Egyes menüelemek használatához  intézményi adatfelelős jogosultságra van szükség.

 

Rendszer beállítások
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások

  

   

Rendszer
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Rendszer
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Rendszer

   

  

Intézménybeállítások - adatok
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok

   

Ha intézményi adtfelelős jogosultságunk van, akkor itt megjelennek az intézmények beállításához szükséges paraméterek. Ellenkező esetben csak a saját adatainkat
tekinthetjük meg, ill. módosíthatjuk. (Név, email cím, jelszó megváltoztatása stb.)

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=677
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Ha intézményi adatfelelős jogosultságunk van,  itt megjelennek az intézmények. Válasszuk ki, hogy melyikkel szeretnénk dolgozni. Kiválasztás után ez a felület látható.

Az itt látható adatokat a  gombbal tudjuk megváltoztatni. Ehhez kattintsunk a Módosít gombra, és a szükséges javítások után a  gombbal menthetjük

az adatokat. Ha mégsem szeretnénk változásokat eszközölni, akkor az  gombbal lépjünk ki a szerkesztés felületből.

Logót is feltölthetünk, amely a számlánkon is rajta lesz. Ennek lépései a következőek:

Klikkeljünk a  gombra.



Klikkeljünk a  gombra.
Keressük meg a saját gépünkön azt a  fájlt (képet) amit logoként szeretnénk használni.

Ha kiválasztottuk a képet, kattintsunk a  gombra.
A kép előnézete megjelenik a Jelenlegi logo felirat alatt, és ezentúl a számlákon is.

    

Felhasználói jogosultságok
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Felhasználói jogosultságok

    



Ebben a menüpontban tudunk felhasználót hozzáadni a rendszerhez, ehhez nyomjuk meg az  gombot.

Az új felhasználót aztán hozzárendelhetjük különböző modulokhoz, illetve  azon belül is a tevékenységekhez és a számlákhoz.

Ha tévesen osztottunk jogosultságot egy felhasználónak,  akkor a hozzáférését  a számlához/tevékenységhez az  adott sor végén lévő  gombbal szüntethetjük meg.  

 

   

Törzsadatok beállítása
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása
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Az áfa adatok már nem szerkeszthetők.

     

Mozgásnem
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása / Mozgásnem
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A mozgásnemek már nem szerkeszthetők.

     

Szervezet szerkesztő
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása / Szervezet szerkesztő

     

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=294


A [Szerkesztés] gombbal a  korábban elmentett szervezeteket javíthatjuk, módosíthatjuk.

Az [Új sor] gombbal szervezeteket adhatunk hozzá a meglévőköz.

     

Főkönyvi szám szerkesztő
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása / Főkönyvi szám szerkesztő
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A [Szerkesztés] gombbal a  korábban elmentett főkönyvi számokat javíthatjuk, módosíthatjuk.

Az [Új sor] gombbal új számokat adhatunk hozzá a meglévőköz.

A Használatban van  oszlopban a négyzetek bepipálásával be tudjuk jelölni, hogy melyik számokat szeretnénk használni. Így ezentúl a munkafolyamatok során a program



A Használatban van  oszlopban a négyzetek bepipálásával be tudjuk jelölni, hogy melyik számokat szeretnénk használni. Így ezentúl a munkafolyamatok során a program
csak a bepipáltakat fogja felajánlani. Ehhez a szerkesztőfelülethez bármikor visszatérhetünk és az aktuális igényekhez módosíthatjuk a főkönyvi számokat.

     

Szakfeladat szerkesztő
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása / Szakfeladat szerkesztő
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Az [Új sor] gombbal új szakfeladatot adhatunk hozzá a meglévőköz.

A Használatban van  oszlopban a négyzetek bepipálásával be tudjuk jelölni, hogy melyik szakfeladatokat szeretnénk használni. Így ezentúl a munkafolyamatok során a
program csak a bepipáltakat fogja felajánlani. Ehhez a szerkesztőfelülethez bármikor visszatérhetünk és az  aktuális igényekhez  módosíthatjuk.

     

Részletezés szerkesztő
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása / Részletezés szerkesztő

     

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=297


A [Szerkesztés] gombbal a  korábban elmentett részletezéseket javíthatjuk, módosíthatjuk.

Az [Új sor] gombbal részletezést adhatunk hozzá a meglévőköz.



     

TTG import
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása / TTG import

     

Importálással kapcsolatban hívja ügyfélszolgálatunkat a 21/2525-060-as telefonszámon!

     

SZAMADO import
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása / SZAMADO import

     

Importálással kapcsolatban hívja ügyfélszolgálatunkat a 21/2525-060-as telefonszámon!

     

DOKK import
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása / DOKK import

     

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=298
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=299
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=300


Importálással kapcsolatban hívja ügyfélszolgálatunkat a 21/2525-060-as telefonszámon!

     

Kontír sorok
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása / Kontír sorok

     

Ezen az oldalon tudjuk a kontír sorokat szerkeszteni, illetve újat felvenni.

Meglévő sor javításához nyomjuk meg a [Szerkesztés] gombot.

Új sor felvételéhez a lap alján, a táblázat bal alsó sarkában található [Új sor] feliratra kattintsunk. 

 

Ezután az oldal tetején megjelenik az űrlap, amit kitöltés után elmenthetünk.

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=301


 

 



     

Kontír rendezés
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása / Kontír rendezés

     

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=226


A Kontír rendezés menüpontban tudjuk a beimportált kontírozási minták rendezését elvégezni. Erre azért van szükség, mert sokszor a TTG-ben felvett kontír sorok minden
adata megegyezik kivéve a sor megjegyzését. Ilyen esetekben ezeket a kontír sorokat általában lehet úgy általánosítani, hogy azokat később egy sorként tudjuk kezelni.  Így
az Eper adatbázisban egy sort képzünk ezekből a sorokból, aminek a megjegyzése egy általánosan használható szó lesz, később a kontírozást végző személy az  olyan
pénzmozgásoknál, ahol ez a kontír sor a megfelelő ezt az általános sort fogja használni.

A kontír rendezőben azok a sorok, amik csak a megjegyzésükben térnek el, vagyis összevonhatóak, azonos színekkel vannak jelölve.

A második oszlopban lévő ikonnal ezeket a szekciókat ki tudjuk jelölni, és a Kijelölt sorok összevonása  gombbal össze tudjuk vonni őket egy sorrá. Ilyenkor meg kell adnunk
azt a megnevezést, ami az  összevont sorok kontír azonosítója lesz .

     

Utalás szövegek
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Intézménybeállítások - adatok / Törzsadatok beállítása / Utalás szövegek

     

Ezen az oldalon tetszőleges szöveget írhatunk az utalásokhoz, melyek az utalványrendeleten fognak megjelenni.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=579




   

Felhasználói jogosultságok
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Felhasználói jogosultságok

   

  

Előfizetői adatok

EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Előfizetői adatok
   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=678
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=303


Az előfizetői adatfelelős ezen az oldalon megtekintheti az előfizető adatait, melyeket a regisztrációkor adott meg, illetve azt, hogy meddig tart az előfizetése.

 



    

Intézmények
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Előfizetői adatok / Intézmények

    

Előfizetői adatfelelősként ezen az oldalon módosíthatja az intézmények alapadatait, illetve új intézményt vehet fel.

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=304


    

Felhasználói jogosultságok
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Előfizetői adatok / Felhasználói jogosultságok

    

Előfizetői adatfelelősként ezen az oldalon tudunk új felhasználót  felvenni a rendszerbe, illetve egy felhasználót megtenni előfizetői/intézményi adatfelelőssé.

 

   

Számlatömbök
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Számlatömbök

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=305
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=679


   

Pénztárak
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Pénztárak

   

   

Bankszámlák
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Bankszámlák

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=680
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=681


   

Kötelezettség vállalás
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Kötelezettség vállalás

   

   

Törzsadatok
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Törzsadatok

   

  

Dokumentum sablonok
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Dokumentum sablonok

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=682
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=683
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=684


    

Fizetési felszólítás sablon
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Dokumentum sablonok / Fizetési felszólítás sablon

    

Tisztelt látogató! 
Jelenleg még nem töltöttük fel ezt az oldalt tartalommal!
Kérlek látogasson vissza később! 
Köszönettel: E-Szoftverfejleszőt Kft. csapata.

  

Utalványrendelet sablonok
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Utalványrendelet sablonok

   

Az utalványrendelet sablon választásánál az alábbiakat kell figyelembe venni: 
 

→   - Ha nincs rögzítve a kötelezettségvállalásban, akkor a kötelezettségvállalási nyilvántartási szám a költségvetési év a bank terhelési sor dátum mezőjéből kerül
meghatározásra.

→   - Ha nincs rögzítve a kötelezettségvállalásban,  akkor a kötelezettségvállalási nyilvántartási szám a bank terhelési sor  sorszám mezőjéből kerül meghatározása és 'KV-'
előtagot fog kapni.

→   - A nyomtatványon minden keltezés a banksor dátum mezőjét kapja  keltnek / pénztárnál a pénztárbizonylat rögzítésének dátumát. (Ez csak a „TeljesDatum-os” sablonokra
igaz,  a sima sablonban a keltet továbbra is kézzel kell beírni.)

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=966
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=601


 

 

 



 



 

    

Utalványrendelet séma
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Utalványrendelet sablonok / Utalványrendelet séma

    

A Kötelezettségvállalás modulban elérhető utalványrendelet sablonok: 

1. Utalványrendelet

2. Utalványrendelet - Áfa külön sorban

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=602


 

3. Utalványrendelet - Áfa külön sorban, teljes dátummal 



4. Utalványrendelet - docx



 

5. Utalványrendelet - teljes dátum 

 



    

Pénztár bevétel utalványrendelet séma
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Utalványrendelet sablonok / Pénztár bevétel utalványrendelet séma

    

A Pénztár modulban elérhető bevételi utalványrendelet sablonok:  

1. Pénztár bevételi utalványrendelet

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=603


 

2. Pénztár bevételi utalványrendelet - Áfa külön sorban

 

3. Pénztár bevételi utalványrendelet - Áfa külön sorban teljes dátum  



 

4. Pénztár bevételi utalványrendelet - docx



 

5. Pénztár bevételi utalványrendelet - teljes dátum 

 



    

Pénztár kivétel utalványrendelet séma
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Utalványrendelet sablonok / Pénztár kivétel utalványrendelet séma

    

A Pénztár modulban elérhető kiadási utalványrendelet sablonok:  

1. Pénztár kiadás utalványrendelet

 

2. Pénztár kiadás utalványrendelet - Áfa külön sorban

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=604


 

3. Pénztár kiadás utalványrendelet - Áfa külön sorban teljes dátum 



 

4. Pénztár kiadás utalványrendelet - docx

 

5. Pénztár kiadás utalványrendelet - teljes dátum 



 

    

Bank bevétel utalványrendelet séma
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Utalványrendelet sablonok / Bank bevétel utalványrendelet séma

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=605


A Könyvelés modulban, a bank modulrészben elérhető bevételi utalványrendelet sablonok:  

1. Bank bevétel utalványrendelet

 

2. Bank bevétel utalványrendelet - Áfa külön sorban



 

3. Bank bevétel utalványrendelet - Áfa külön sorban teljes dátum 

 

4. Bank bevétel utalványrendelet - docx



 

5. Bank bevétel utalványrendelet - teljes dátum 



 

    

Bank kivétel utalványrendelet séma



Bank kivétel utalványrendelet séma
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Rendszer beállítások / Utalványrendelet sablonok / Bank kivétel utalványrendelet séma

    

A Könyvelés modulban, a bank modulrészben elérhető kiadási utalványrendelet sablonok:  

1. Bank kiadási utalványrendelet

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=606


 

2. Bank kiadási utalványrendelet - Áfa külön sorban

 

3. Bank kiadási utalványrendelet - Áfa külön sorban teljes dátum 



 

4. Bank kiadási utalványrendelet - docx



 

5. Bank kiadási utalványrendelet - teljes dátum 



 

 

Személyes adatok

EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Személyes adatok  

A Személyes adatok cseréje menüpontban a felhasználói néven kívül módosítani tudjuk a teljes névet és az email címet. 

   

Személyes adatok változtatása

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=283


Személyes adatok változtatása
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Személyes adatok / Személyes adatok változtatása

   

A módosítások után nyomjuk meg a  gombot a változtatások elmentéséhez. Ha mégsem szeretnénk módosításokat eszközölni, nyomjuk meg az  gombot.

  

Jelszócsere
EPER - Ügyviteli Modulok / RENDSZER, BEÁLLÍTÁSOK / Jelszócsere

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=284
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=285


A rendszer telepítése után minden felhasználó kap egy jelszót, amelynek módosítása ajánlott a használat megkezdése előtt.

Jelszavunkat különös tekintettel kezeljük. Ne adjuk ki másoknak és ne írjuk fel papírra a monitor szélére ragasztva.



38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet és további saját fejlesztések
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések

 

 

I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK

  

A) A költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli számlák használata összefoglalóan 

B) A példákban a követelések elszámolása azt feltételez i, hogy azok esedékessége a költségvetési évre esik 

C) Ha a pénzügyi számvitelben eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési évre vonatkozik 

Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő követelések 

E) A példákban a kötelezettségválla lások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele 

F) A pénzügyi számvitelben a 05. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott kötelezettségvállalások 

G) Az  Áhsz. 43.  § (13) bekezdése szerinti rovatokon csak a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést vagy kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget
nyilvántartásba venni. 

H) Ha a pénzügyi számvitelben költségként, ráfordításként elszámolt kötelezettség a költségvetési évre vonatkozik 

I) Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő kötelezettségválla lások, más fizetési kötelezettségek 

J) Kivételt képeznek az  I ) pontban foglaltak alól a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi kiadási előirányzatait terhelő olyan határozott idejű
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, amelyek esetén valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. 

K) Ha a költségvetési évet követő években esedékes követelések vagy kötelezettségválla lások, más fizetési kötelezettségek után kell teljesítést nyilvántartásba venni 

L) Ha a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítése a költségvetési évben nem történt meg 

   

A) A költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli számlák használata összefoglalóan
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / A) A költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli számlák használata összefoglalóan

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=801
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=802
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=803


 

Számla

Jelleg
Gazdasági események hatása a főkönyvi számlára

Nyitás Növekedés Csökkenés Zárás

E/F T/K Ellen-számla T/K Ellen-számla T/K Ellen-számla T/K
Ellen-

számla

Nyilvántartási számlák:

01 E T 006 T 006 K 006 K 006

02 E T 006 T 006 K 006 K 006

03 E T 006 T 006 K 006 K 006

04 E T 006 T 006 K 006 K 006

05(1) E Ż ŻŻ T 001 K 001 K 001

05(2) F K 002 K 002 T 002 T 002

05(3) E Ż Ż T 003 K 003 K 003

09(1) F Ż Ż K 001 T 001 T 001

09(2) E T 004 T 004 K 004 K 004

09(3) F Ż Ż K 005 T 005 T 005

Könyvviteli számlák:

1 E T 491 T  K  K 493

1(9)  K 491 K  T  T 493

2 E T 491 T  K  K 493

2(8)  K 491 K  T  T 493

3 E T 491 T  K  K 493

Kivéve:

318  K 491 K  T  T 493

3318  K 491 K  T  T 493

3338  K 491 K  T  T 493

3411-13 E T 491 T 3682 K 3682 K 493

3418  K 491 K  T  T 493

3428  K 491 K  T  T 493

3586  K 491 K  T  T 493

361 E Ż Ż T 31-33 K 31-33 Ż Ż

362 F Ż Ż K 31-33 T 31-33 Ż Ż

363  Ż Ż T/K  T/K  Ż Ż

3641 E Ż Ż T  K  K 3642

3642 F Ż Ż K  T  T 3641

365 E T 491 T 31-33 K 31-33 K 493

366 E T 491 T  K  K 493

367 F K 491 K  T  T 493

3681 F K 491 K  T  T 493

3682 F K 491 K 34 T 34 T 493

37 E T 491 T  K  K 493



37 E T 491 T  K  K 493

411 F K 491 K  T  T 493

412 F T/K 491 K  T  T/K 493

413 F K 491 K  T  T 493

414 F T/K 491 K  T  T/K 493

415 F K 491 K  T  T 493

416 F T/K 491 K  T  T/K 493

42 F K 491 K  T  T 493

44 F K 491 K  T  T 493

51-56 E Ż Ż T  K  K 591Átve-
zetés 8-ba

571  Ż Ż K  T  T/K 492

572  Ż Ż K  T  T 492

6 E Ż Ż      691Átve-
zetés 7-be

7 E Ż Ż      591

8 E Ż Ż      492

9 F Ż Ż K  T  T 492

Nyilvántartási ellenszámlák:

001  Ż Ż T/K 05(1)/
09(1)

T/K 05(1)/
09(1)

T/K 05(1)/
09(1)

002 E T 05(2) T  K  K 05(2)

003 F Ż Ż K  T  T 05(3)

004 F  09(2) K  T  T 09(2)

005 E Ż Ż T  K  K 09(3)

006 F T 01-04 K  T  T 01-04

   

B) A példákban a követelések elszámolása azt feltételezi, hogy azok esedékessége a költségvetési évre esik
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / B) A példákban a követelések elszámolása azt feltételezi, hogy azok esedékessége a költségvetési évre esik

   

A példákban a követelések elszámolása azt feltételezi, hogy azok esedékessége – a teljesítés határnapja vagy a teljesítésre rendelkezésre álló határidő kezdő napja – a
költségvetési évre esik. Ha ez későbbi időpontra esik, a követelést a költségvetési évet követő években esedékes követelések között kell nyilvántartásba venni, elszámolni:

1. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartásba vétele a
költségvetési számvitel szerint

T09(2) – K0042

2. Költségvetési évet követően esedékes követelés elszámolása a pénzügyi számvitel
szerint

T352 – K3/9

   

C) Ha a pénzügyi számvitelben eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési évre vonatkozik
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / C) Ha a pénzügyi számvitelben eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési évre vonatkozik
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EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / C) Ha a pénzügyi számvitelben eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési évre vonatkozik
   

C) Ha a pénzügyi számvitelben eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési évre vonatkozik (pl. a  decemberi szolgáltatás, bérbeadás januári
kifizetése), további könyvelési teendő nincs. Ha az eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési éven túlra vonatkozik, az eredményszemléletű

bevétel elhatárolása szükséges, amelyet az esedékesség évében kell megszüntetni:

Eredményszemléletű bevétel elhatárolása T9 – K441

   

Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő követelések
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő követelések

   

D) Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő követelések (pl. több évre adott, folyamatosan törlesztett visszatérítendő támogatások, kölcsönök) esetén
szükséges azokat megosztani a költségvetési évben esedékes követelések és költségvetési évet követő években esedékes követelések között.

   

E) A példákban a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / E) A példákban a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele

   

E) A példákban a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele (majd annak véglegessége esetén a pénzügyi számvitelben kötelezettségként
elszámolása) azt feltételezi, hogy azok esedékessége – a teljesítés határnapja vagy a teljesítésre rendelkezésre álló határidő kezdő napja – a költségvetési évre esik. Ha ez
későbbi időpontra esik, azt  a 0023. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával vagy 0024.
Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben kell nyilvántartásba venni:

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint

T0023/0024 – K05(2)

   

F) A pénzügyi számvitelben a 05. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott kötelezettségvállalások
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EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / F) A pénzügyi számvitelben a 05. számlacsoportban vezetett  nyilvántartási számlákon nyilvántartott  kötelezettségvállalások
   

F) A pénzügyi számvitelben a 05. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott  kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közül csak a
végleges kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősülő tételeket lehet elszámolni kötelezettségként a havi feladások (integrált  informatikai rendszer)
alapján (1. pont). Ha a pénzügyi számvitelben el nem számolt kötelezettség után kell pénzügyi teljesítést elszámolni,  azt a  megfelelő követelés (kölcsön, visszatérítendő
támogatás) vagy költség, ráfordítás könyvviteli számlával szemben kell elszámolni (2. pont).

1. Végleges kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T1–8 – K422

2. Ha nem lehet a könyvviteli számlákon kötelezettséget kimutatni T3/5/8 – K32/33

   

G) Az Áhsz. 43. § (13) bekezdése szerinti rovatokon csak a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést vagy kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartásba venni.

EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / G) Az Áhsz. 43. § (13) bekezdése szerinti rovatokon csak a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést vagy kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartásba venni.   

G) Az  Áhsz. 43.  § (13) bekezdése szerinti rovatokon csak a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést vagy kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget
nyilvántartásba venni. Az ezekhez a rovatokhoz kapcsolódó nyilvántartási számlákon így csak a 0022.  Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más
fizetési kötelezettség vagy 0041. Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlával szemben lehet könyvelni. Ennek megfelelően ezekhez  a rovatokhoz
kapcsolódóan a pénzügyi számvitelben sem lehet előzetesen követelést  vagy kötelezettséget elszámolni. A pénzügyi teljesítéskor azonban – a kölcsön jellegű (hitel, kölcsön,
visszatérítendő támogatás, kölcsön, államháztartáson belüli megelőlegezés, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír) ügyletek kivételével – a megfelelő mérleg vagy
eredményszámlát  a követelésekkel vagy kötelezettségekkel szemben kell könyvelni, amit a pénzeszközök növekedésével vagy csökkenésével szemben kell a  következő
lépésként kivezetni.

   

H) Ha a pénzügyi számvitelben költségként, ráfordításként elszámolt kötelezettség a költségvetési évre vonatkozik
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / H) Ha a pénzügyi számvitelben költségként, ráfordításként elszámolt kötelezettség a költségvetési évre vonatkozik

   

H) Ha a pénzügyi számvitelben költségként, ráfordításként elszámolt kötelezettség a költségvetési évre vonatkozik (pl. a decemberi szállítás januári kifizetése), további
könyvelési teendő nincs.  Ha a költségként, ráfordításként elszámolt  kötelezettség a költségvetési éven túlra vonatkozik, a költség, ráfordítás elhatárolása szükséges,
amelyet az esedékesség évében kell megszüntetni:

Költség, ráfordítás elhatárolása T372 – K5–8

   

I) Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek
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I) Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / I) Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek

   

I) Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (pl. több éves hitelek, kölcsönök, szolgáltatások, közüzemi
díjak, személyi juttatások, ellátások) esetén szükséges azokat megosztani a költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és
költségvetési évet követő években esedékes kötelezettségválla lások, más fizetési kötelezettségek között a megfelelő nyilvántartási ellenszámlák használatával. A pénzügyi
számvitelben a megosztásnak megfelelően kell a követelést, – végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a – kötelezettséget elszámolni.

   

J) Kivételt képeznek az I) pontban foglaltak alól a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi kiadási előirányzatait terhelő olyan határozott idejű kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, amelyek esetén valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / J) Kivételt képeznek az I) pontban foglaltak alól a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi kiadási előirányzatait terhelő olyan határozott idejű kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, amelyek esetén valamennyi kifizetés a költségvetési évet  követő év június 30-áig megtörténik.

   

J) Kivételt képeznek az  I ) pontban foglaltak alól a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi kiadási előirányzatait terhelő olyan határozott idejű
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,  amelyek esetén valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. Ezeket teljes
egészében a 0021. Költségvetési évben esedékes kötelezettségválla lás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával vagy 0022. Költségvetési évben esedékes
végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben lehet nyilvántartásba venni. A pénzügyi számvitelben ennek megfelelően
kell kötelezettséget elszámolni, miután az végleges kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül.

   

K) Ha a költségvetési évet követő években esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek után kell teljesítést nyilvántartásba venni
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / K) Ha a költségvetési évet követő években esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek után kell teljesítést nyilvántartásba venni

   

K) Ha a költségvetési évet követő években esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek után kell teljesítést nyilvántartásba venni,  azt
előbb át  kell sorolni a költségvetési évben esedékes követelések vagy kötelezettségválla lások, más fizetési kötelezettsége közé. Ha a követelések, kötelezettségvállalások,
más fizetési kötelezettségek esedékességében változás következik be (például a támogatás kedvezményezettje halasztást kap, hogy a következő évben fizesse vissza a
támogatást), az átsorolást szintén meg kell tenni. Ha a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegében változás következik be (például a
tárgyévre járó személyi juttatás csökkentése szükséges, mivel a legutóbb számfejtett időszakra nem vagy kevesebb összegű illetmény jár), azok összegét kell módosítani. A
pénzügyi számvitelben ennek megfelelően kell a követelést, – végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a – kötelezettséget elszámolni:

1. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési
évet követő években esedékes követelések közé a költségvetési számvitel
szerint

T0041
T09(2)

–
K09(2)
K0042

2. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési
évet követő években esedékes követelések közé a pénzügyi számvitel
szerint

T352 – K351
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szerint

3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek átvezetése a költségvetési évet követő években esedékes
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé a költségvetési
számvitel szerint

T05(2)
T0023/0024

–
K0021/0022
K05(2)

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a
költségvetési évet követő években esedékes kötelezettségek közé a
pénzügyi számvitel szerint

T421 – K422

   

L) Ha a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítése a költségvetési évben nem történt meg
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / I, KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK / L) Ha a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségválla lások, más fizetési kötelezettségek teljesítése a költségvetési évben nem történt meg

   

L) Ha a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítése a költségvetési évben nem történt meg, a  nem teljesített
rész a könyvviteli nyitás során változatlanul meg fog jelenni a 3.  vagy 4. számlaosztály és a 05. vagy 09. számlacsoport megfelelő nyilvántartási számláin. A költségvetési
évet követő évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közül azonban az adott költségvetési évben esedékes
követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) összegét át  kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések,
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közé a XIV. Könyvviteli nyitás feladatai fejezetben foglaltak szerint.

 

II, IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / II, IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

  

A) Vásárlás elszámolása
B) Saját előállítás elszámolása
C) Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása
D) Beruházások aktiválása

   

A) Vásárlás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / II, IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / A) Vásárlás elszámolása
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1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték T0021 –
K05612/05622
/05632/05642

b) Általános forgalmi adó T0021 – K05672

2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó előleg  a kifizetés alapján T3651/3652 – K32/33

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T3641 – K32/33

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T84 – K32/33

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték
T05612/05622/
05632/05642
T0022

–
K0021
K05612/05622
/05632/05642

b) Általános forgalmi adó
T05672
T0022

–
K0021
K05672

c) Nettó előleg  teljesítésként
T05613/05623/
05633/05643

– K003

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T05673 – K003

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleggel együtt) T11/151 – K4216

b) Előleg rendezése T4216 – K3651/3652

c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg
utáni általános forgalmi adóval)

T3641 – K4216

d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi
adó rendezése

T4216 – K3641

e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó
T84 – K4216



e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó
(előleg utáni á ltalános forgalmi adóval)

T84 – K4216

f) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó rendezése

T4216 – K84

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleg nélkül)
T05613/05623/
05633/05643 – K003

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó
nélkül)

T05673 – K003

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel
szerint (előleg  nélkül)

T4216 – K32/33

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K053542

b) Teljesítésként T053543 – K003

8. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi
számvitel szerint

T853 – K32/33

9. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a költségvetési számvitel szerint:  a 3. pont
szerintiek fordítottjaként

10. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a pénzügyi
számvitel szerint

T4216 – K933

   

B) Saját előállítás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / II, IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / B) Saját előállítás elszámolása

   

1. Költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési
számvitelben történő könyvelés

T5
T6/7

–
K1-4
K591

2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint
T11/151
T591

–
K572
K6/7
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2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint
T591

–
K6/7

3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi
számvitel szerint

T3641 – K3642

   

C) Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / II, IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / C) Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása

   

Beruházás átadás a pénzügyi számvitel szerint T86 – K151

   

D) Beruházások aktiválása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / II, IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / D) Beruházások aktiválása

   

Aktiválás a használatbavételkor a pénzügyi számvitel szerint T121-141 – K151

 

III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK
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Növekedések
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések

   

A) Térítés nélküli átvett , többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 
B) Új készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása 
C) Tárgyévben használatba vett kész let átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása 
D) Értékhelyesbítés 
E) Vagyonkezelésbe vett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 
F) Immateriális javak, tárgyi eszközök bérbe vétele, operatív líz ingelése elszámolása 
G) Pénzügyi líz ing során átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 
H) Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása 
I) Tárgyi eszközök saját kivitelezésben végzett felújítása elszámolása 
J) Bérbe adott eszközön a bérlő által bérleti dj fejében végzett felújítás elszámolása 
K) Bérbe adott,  használatba adott eszközön a bérlő, használó által ingyenesen végzett felújítás elszámolása 
L) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása 
M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 

    

A) Térítés nélküli átvett, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / A) Térítés nélküli átvett, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása

    

1. Az  eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint T11/121-141 – K942

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint T942 – K443

3. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a
költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K053512

b) Teljesítésként T053513 – K003

4. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a pénzügyi
számvitel szerint

a) Kötelezettségként T3641 – K4213
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b) Teljesítésként T4213 – K32/33

    

B) Új készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / B) Új készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása

    

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint T151 – K211/212

    

C) Tárgyévben használatba vett készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / C) Tárgyévben használatba vett készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása

    

Átminősítés bekerülési értéken a pénzügyi számvitel szerint
T121-141
T591

–
K51
K6/7

    

D) Értékhelyesbítés
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / D) Értékhelyesbítés

    

Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint T116-146 – K415
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E) Vagyonkezelésbe vett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / E) Vagyonkezelésbe vett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása

    

1. Vagyonkezelésbe vétel bruttó értéken a pénzügyi számvitel szerint
T11/121-
141

– K412

2. Átadónál elszámolt terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint T412 –
K119-
149

3. Átadónál elszámolt terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint T412 –
K118-
148

4. A vagyonkezelésbe vett immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos
sajátos visszapótlási kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T412 – K3681

    

F) Immateriális javak, tárgyi eszközök bérbe vétele, operatív lízingelése elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / F) Immateriális javak, tárgyi eszközök bérbe vétele, operatív lízingelése elszámolása

    

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték T0021 – K053332

b) Általános forgalmi adó T0021 – K053512

2. Bérbe vett eszköz bruttó értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi
számvitel szerint

T012 – K006

3. Számlázott bérleti díj a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték
T053332
T0022

–
K0021
K053332

b) Általános forgalmi adó
T053512
T0022

–
K0021
K053512
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4. Számlázott bérleti díj a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg
T52
T6/7

– K4213
K591

b) Általános forgalmi adó: a II. fe jezet A) Vásárlás elszámolása cím 4. pont c)-f) alpontja szerint, azzal
az eltéréssel, hogy a 4216 könyvviteli számla helyett a 4213 könyvviteli számlát kell használni

5. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték T053333 – K003

b) Általános forgalmi adó T053513 – K003

6. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T4213 – K32/33

7. Bérlet megszűnésekor az eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T006 – K012

    

G) Pénzügyi lízing során átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / G) Pénzügyi lízing során átvett  immateriális javak,  tárgyi eszközök elszámolása

    

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár) T0021 – K059172

b) Általános forgalmi adó T0021 – K053512

c) Kamatrész T0021 – K053532

2. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár)
T059172
K0022

–
K0021
K059172

b) Általános forgalmi adó
T053512
T0022

–
K0021
K053512
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c) Kamatrész
T053532
T0022

–
K0021
K053532

3. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár) T11/151 – K4219

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T3641 – K4213

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T84 – K4213

d) Kamatrész T851 – K4213

e) Kamatrész elhatárolása T372 – K851

4. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a szállítói
számlával egyidejűleg a költségvetési számvitel szerint

T053513 – K003

5. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a szállítói
számlával egyidejűleg a pénzügyi számvitel szerint T4213 – K32/33

6. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint T851 – K372

7. Törlesztések a költségvetési számvitel szerint

a) Tőkeösszegre jutó törlesztés T059173 – K003

b) Fizetett kamatrész T053533 – K003

8. Törlesztések a pénzügyi számvitel szerint

a) Tőkeösszegre jutó törlesztés T4219 – K32/33

b) Fizetett kamatrész T4213 – K32/33

    

H) Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / H) Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=828


    

A II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím szerint, azzal az  eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla helyett a 152. könyvviteli számlát, az általános forgalmi adó
elszámolására a K74. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlát kell használni.

    

I) Tárgyi eszközök saját kivitelezésben végzett felújítása elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / I ) Tárgyi eszközök saját kivitelezésben végzett felújítása elszámolása

    

A II.  fejezet B) Saját előállítás e lszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla helyett a 152. könyvviteli számlát kell használni.

    

J) Bérbe adott eszközön a bérlő által bérleti dj fejében végzett felújítás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / J) Bérbe adott eszközön a bérlő által bérleti dj fejében végzett felújítás elszámolása

    

1. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a költségvetési számvitel
szerint

T094022 – K0041

2. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a pénzügyi számvitel
szerint

T3514 – K913

3. Bérlő által elvégzett felújítás a költségvetési számvitel szerint: az 1. pont szerintiek fordítottjaként

4. Bérlő által elvégzett felújítás a pénzügyi számvitel szerint
T121-
141

– K3514

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=829
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=830


K) Bérbe adott, használatba adott eszközön a bérlő, használó által ingyenesen végzett felújítás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / K) Bérbe adott, használatba adott eszközön a bérlő,  használó által ingyenesen végzett felújítás elszámolása

    

Az e fejezet Növekedések A) Térítés nélküli átvett,  többletként fe llelt immateriális javak,  tárgyi eszközök elszámolása cím szerint,  azzal az eltéréssel, hogy a 11/121-141.
könyvviteli számlák helyett a 152. könyvviteli számlát kell használni.

    

L) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / L) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása

    

Felújítás átadás a pénzügyi számvitel szerint T86 – K152

    

M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása

    

1. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési
értékéig a költségvetési számvitel szerint

T0041 – K09(2)

2. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési

értékéig a pénzügyi számvitel szerint

T11-

15/221

– K35

3. Az  átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értéke és a követelés értéke közötti
veszteségjellegű különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint:  a XII . fejezet D)
Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint
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4. Immateriális javak, tárgyi eszközök átadása értékesítésre az MNV Zrt. részére az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 100. §-a szerinti esetben a költségvetési számvitel
szerint

a) Az  átadó oldaláról T094102 – K0041

b) Az  MNV Zrt. oldaláról T0022 – K053552

5. Immateriális javak, tárgyi eszközök átadása értékesítésre az MNV Zrt . részére az Áht. 100. §-a
szerinti esetben a pénzügyi számvitel szerint

a) Az  átadó oldaláról T3514 – K221

b) Az  MNV Zrt. oldaláról T221 – K4213

  

Csökkenések
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések

   

A) Értékhelyesbítés kivezetésének elszámolása 
B) Terv szerint i értékcsökkenés elszámolása 
C) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a  készletek közé 
E) Apportba adás elszámolása 
F) Térítés nélküli átadás elszámolása 
G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása 
H) Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté elszámolása 
I) Használatba vett eszköz átminősítése készletté elszámolása 
J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek 
K) Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek 

    

A) Értékhelyesbítés kivezetésének elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / A) Értékhelyesbítés kivezetésének elszámolása

    

Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 – K116-146

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=835
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B) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / B) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

    

Terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint
T56
T6/7

–
K119-149
K591

    

C) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / C) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

    

Terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint T84 – K118-148

    

D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé

EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé    

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T84 – K11/121-141

2. Terv szerint i értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés
kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-148
T119-149

– K84

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 – K116-146

4. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=837
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4. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték
T09512/09522/
09532

– K0041

b) Általános forgalmi adó T094062 – K0041

5. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó érték T3515 – K92

b) Általános forgalmi adó T3514 – K3642

6. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték T005 – K09513/09523
/09533

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063

7. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 –
K3514
K3515

    

E) Apportba adás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / E) Apportba adás elszámolása

    

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T86 –
K11/121-
141

2. Terv szerint i értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a
pénzügyi számvitel szerint

T118-
148
T119-
149

– K86

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 – K116-146

4. Átadás a pénzügyi számvitel szerint

a) Átadáskor T412 – K942

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=840


a) Átadáskor T412 – K942

b) Cégbírósági bejegyzéskor
T161-
163

– K412

    

F) Térítés nélküli átadás elszámolása

EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / F) Térítés nélküli átadás elszámolása
    

1. Az  eszköz kivezetésének elszámolása: az E) Apportba adás elszámolása cím 1-3. pontja szerint

2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha nem
hárít ja át az átvevőre

T84 – K3642

3. Általános forgalmi adó elszámolása a költségvetési számvitel szerint, ha áthárítja az átvevőre

a) Követelésként T094062 – K004

b) Teljesítésként T005 – K094063

4. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha az átadó áthárítja az átvevőre

a) Követelésként T3514 – K3642

b) Teljesítésként T32/33 – K3514

    

G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / G) Hiányzó,  elveszett , eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása

    

1. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T84 – K118-148

2. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T118-148
T119-149

– K11/121-141

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 – K116-146

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=842


    

H) Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / H) Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté elszámolása

    

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint T21-22 – K11/151

    

I) Használatba vett eszköz átminősítése készletté elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / I ) Használatba vett eszköz átminősítése készletté elszámolása

    

1. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T118-148
T119-149

– K11/121-141

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 – K116-146

3. Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint T21-22 – K11/121-141

    

J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / J) Koncessz ióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek

    

1. Bruttó érték átvezetése a pénzügyi számvitel szerint
T181-

185

–
K11/121-

141

2. Terv szerint i értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés átvezetése a pénzügyi
számvitel szerint

T118-
148
T119-
149

–
K188-
189
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3. Értékhelyesbítés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint T186 –
K116-
146

4. A vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos
sajátos visszapótlási követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T366 – K412

    

K) Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / K) Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek

    

1. Terv szerint i értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés visszavezetése a
pénzügyi számvitel szerint

T118-
148
T119-
149

–
K11/121-
141

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 – K116-146

3. Nettó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T412 –
K11/121-
141

4. Bruttó érték nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T011 – K006

  

Tárgyi eszközök fenntartása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Tárgyi eszközök fenntartása

   

A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása 
B) Saját kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása 

    

A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Tárgyi eszközök fenntartása / A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása
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1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg T0021 – K053342

b) Általános forgalmi adó T0021 – K053512

2. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg
T053342
K0022

–
K0021
K053342

b) Általános forgalmi adó
T053512
T0022

–
K0021
K053512

3. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg
T52
T6/7

– K4213
K591

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T3641 – K4213

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T84 – K4213

4. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg T053343 – K003

b) Általános forgalmi adó T053513 – K003

5. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a pénzügyi
számvitel szerint

T4213 – K32/33

    

B) Saját kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / III, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK / Tárgyi eszközök fenntartása / B) Saját kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása
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Költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési
számvitelben történő könyvelés

T5
T6/7

–
K1-4
K591

 

IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

  

  

Növekedések
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések

   

    

A) Részesedések vásárlásának elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / A) Részesedések vásárlásának elszámolása

    

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 – K05652
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2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint
T05652
K0022

–
K0021
K05652

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint T161-163/241 – K4216/4219

4. Részesedés megvásárlása a költségvetési számvitel szerint T05653 – K003

5. Részesedés megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint T4216/4219 – K32/33

    

B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor

    

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 – K05652/05662

2. Befizetés esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint
T05652/05662
K0022

–
K0021
K05652/05662

3. Befizetés esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint T412 – K4216

4. Részesedésszerzés a költségvetési számvitel szerint T05653/05663 – K003

5. Részesedésszerzés a pénzügyi számvitel szerint T4216 – K32/33

6. Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi számvitel
szerint

T161-163 – K412

    

C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása

    

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 –
K059121/
059123/05921/
05922(2)

2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint
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a) A felhalmozott kamat nélkül

T059121/
059123/05921/
05922(2)
T0022

–
K0021
K059121/
059123/05921/05922(2)

b) A vételáron kívüli felhalmozott kamat,  ha korábban
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
nyilvántartásba vették

T059121/
059123/05921/
05922(2)
T0022

–
K0021
K053532

    

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat, ha korábban
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
nem vették nyilvántartásba

T0022 – K053532

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint

a) A felhalmozott kamat nélkül T17/24 – K4219

b) A vételáron kívüli felhalmozott kamat T851 – K4213

4. Értékpapír megvásárlása a költségvetési számvitel szerint

a) A felhalmozott kamat nélkül
T059121/
059123/05921/
05922(3)

– K003

b) A vételáron kívüli felhalmozott kamat T053533 – K003

5. Értékpapír megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint

a) A felhalmozott kamat nélkül T4219 – K32/33

b) A vételárban lévő felhalmozott kamat T4213 – K32/33

6. A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T004 – K094082

b) Teljesítésként T094083 – K005

7. A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a pénzügyi számvitel szerint



7. A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként T3514 – K932

b) Teljesítésként T33 – K3514

8. A megvásárolt értékpapír után tárgyidőszakot illető, de
még nem esedékes kamat elhatárolása a pénzügyi
számvitel szerint

T371 – K932

    

D) Követelés fejében átvett részesedések, értékpapírok elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / D) Követelés fejében átvett  részesedések, értékpapírok elszámolása

    

1. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értékéig a
költségvetési számvitel szerint

T0041 – K09(2)

2. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értékéig a
pénzügyi számvitel szerint

T17/221/24 – K35

3. Az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű
különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XII.  fejezet D) Behajthatatlan követelés
elszámolása cím szerint

4. Részesedés, értékpapírt átadása értékesítésre az MNV Zrt. részére az Áht. 100. §-a szerinti esetben:
a III. fejezet Növekedések M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
4. és 5. pontja szerint

    

E) Részesedések, értékpapírok térítés nélküli átvétele elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / E) Részesedések, értékpapírok térítés nélküli átvétele elszámolása

    

1. Az  eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint T16/17/24 – K942

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint T942 – K443
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F) Tartós részesedés értékhelyesbítése elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / F) Tartós részesedés értékhelyesbítése elszámolása

    

Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint T166 – K415

  

Csökkenések
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések

   

    

A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása

    

1. Kivezetés könyv szerinti értéken a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K16/17/24

2. Értékesítés a költségvetési számvitel szerint

a) Értékesítés bevétele (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál
könyv szerinti értékig) követelésként

T0954/098121/
098123/09821/
09822(2)

– K0041
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b) Értékesítés bevétele (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál
könyv szerinti értékig) teljesítésként

T005 –

K0954/
098121/
098123/09821/
09822(3)

c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál a  könyv szerinti érték
feletti nyereség jellegű különbözet követelésként

T094092 – K0041

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál a  könyv szerinti érték
feletti nyereség jellegű különbözet teljesítésként

T005 – K094093

3. Eladási ár és könyv szerinti érték különbözete a pénzügyi számvitel szerint

a) Nyereség jellegű T32/33 – K933

b) Veszteség jellegű T853 – K16/17/24

    

B) Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / B) Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása

    

Átadás a pénzügyi számvitel szerint T86 – K16/17/24

    

C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása

    

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T86 – K16/17/24

2. Átadás a pénzügyi számvitel szerint: a III . fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása cím 4.
pontja szerint
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D) Tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / D) Tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése elszámolása

    

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T852 – K168/178/248

  

Egyéb gazdasági események
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Egyéb gazdasági események

   

    

A) Nem tartós részesedések, értékpapírok átminősítése tartós részesedéssé, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírrá elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Egyéb gazdasági események / A) Nem tartós részesedések, értékpapírok átminősítése tartós részesedéssé, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírrá elszámolása

    

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint T16/17 – K24
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B) Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Egyéb gazdasági események / B) Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása

    

1. Régi részesedés könyv szerinti értéke kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T86 – K16/241

2. Új részesedés bekerülési értéke T16/241 – K942

    

C) Külföldi pénzeszközben fennálló részesedések, értékpapírok év végi értékelésének elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IV, RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Egyéb gazdasági események / C) Külföldi pénzeszközben fennálló részesedések, értékpapírok év végi értékelésének elszámolása

    

1. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint T853 – K16/17/24

2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint T16/17/24 – K933

 

V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

  

Növekedések
A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása 

B) Raktári többlet elszámolása 
C) Térítés nélkül átvett készletek elszámolása 
D) Követelés fejében átvett készletek elszámolása 
 

Csökkenések
A) Anyagfelhasználás elszámolása 
B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása 
C) Visszáru elszámolása 
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C) Visszáru elszámolása 
D) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett  anyagok, áruk elszámolása 
E) Apportba adás elszámolása 
F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása 
G) Értékvesztés elszámolása 

  

Növekedések
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések

   

    

A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása

    

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték T0021 –
K053112/
053122/
053132

b) Általános forgalmi adó T0021 – K053512

2. Előleg:  a II . fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2.  pontja szerint

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T053112/
053122/
053132
T0022

–

K0021
K053112/
053122/
053132

b) Általános forgalmi adó
T053512
T0022

–
K0021
K053512
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b) Általános forgalmi adó
T0022

–
K053512

c) Nettó előleg  teljesítésként
T053113/
053123/
053133

– K003

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T053513 – K003

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleggel együtt) T211/212/51 – K4213

b) Előleg rendezése T4213 – K3653

c) Általános forgalmi adó: a II. fe jezet A) Vásárlás elszámolása 4. pont c)-f) alpontja szerint

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleg nélkül)
T053113/
053123/
053133

– K003

    

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül) T053513 – K003

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint
(előleg nélkül)

T4213 – K32/33

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam-különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel
szerint: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 8-10. pontja szerint

    

B) Raktári többlet elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / B) Raktári többlet elszámolása

    

1. Anyagok raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint T211 – K923

2. Áruk raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint T212 – K923
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2. Áruk raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint T212 – K923

    

C) Térítés nélkül átvett készletek elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / C) Térítés nélkül átvett kész letek elszámolása

    

1. Anyag, áru átvétele a pénzügyi számvitel szerint T211/212 – K942

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint T942 – K443

    

D) Követelés fejében átvett készletek elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / D) Követelés fejében átvett készletek elszámolása

    

1. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a költségvetési
számvitel szerint

T0041 – K09(2)

2. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel
szerint T221 – K35

3. Az átvett készlet  bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű különbözet a
költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím
szerint

4. Készletek átadása értékesítésre az MNV Zrt . részére:  a III. fejezet Növekedések M) Követelés fejében
átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 4. és 5. pontja szerint

  

Csökkenések
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések
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A) Anyagfelhasználás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / A) Anyagfelhasználás elszámolása

    

Anyagfelhasználás a pénzügyi számvitel szerint
T51
T6/7

–
K211
K591

    

B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása

    

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T51/813
T6/7

–
K211/212
K591

2. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték T094012 – K0041

b) Általános forgalmi adó T094062 – K0041

3. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó érték T3514 – K912/923
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b) Általános forgalmi adó T3514 – K3642

4. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték T005 – K094013

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063

5. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K3514

    

C) Visszáru elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / C) Visszáru elszámolása

    

E fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 1-5. pontja szerintiek fordítottjaként

    

D) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett anyagok, áruk elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / D) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított,  megsemmisült, selejtezett anyagok, áruk elszámolása

    

Kivezetés a pénzügyi számvitel szerint T84 – K211/212

    

E) Apportba adás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / E) Apportba adás elszámolása
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1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T86 – K211/212

2. Átadás a pénzügyi számvitel szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása 4.
pontja szerint

    

F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása

    

Átadás a pénzügyi számvitel szerint T86 – K211/212

    

G) Értékvesztés elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / V, VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / G) Értékvesztés elszámolása

    

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T84 – K218/228

 

VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
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Növekedések 

A) Késztermékek készletre vétele elszámolása 
B) Félkész termékek állományba vételének elszámolása 
 

Csökkenések

A) Késztermékek értékesítésének elszámolása 
B) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett  késztermékek elszámolása 
E) Apportba adás elszámolása 
F) Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása 
G) Értékvesztés elszámolása 

  

Növekedések
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések

   

    

A) Késztermékek készletre vétele elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / A) Késztermékek készletre vétele elszámolása

    

1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési
számvitelben történő könyvelés

T51-
56
T6/7

–

K1-4
K591

2. Késztermék készletre vétele a pénzügyi számvitel szerint
T232
T591

–
K571
K6/7

    

B) Félkész termékek állományba vételének elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Növekedések / B) Félkész termékek állományba vételének elszámolása
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1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerint 
Kapcsolódó tétel:  kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési
számvitelben történő könyvelés

T5
T6/7

–
K1-4
K591

2. Félkész termék állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint
T231
T591

–
K571
K6/7

  

Csökkenések
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések

   

    

A) Késztermékek értékesítésének elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / A) Késztermékek értékesítésének elszámolása

    

1. Késztermék kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T571
T6/7

–
K232
K591

2. További elszámolások:  az V. fejezet Csökkenések B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása cím 2-5.
pontja szerint

    

B) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett késztermékek elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / B) Hiányzó,  elveszett , eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett késztermékek elszámolása
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1. Készletcsökkenés közvetlen önköltségen a pénzügyi számvitel szerint
T571
T6/7

–
K232
K591

2. Ráfordításként elszámolás a pénzügyi számvitel szerint
T84
T591

–
K572
K6/7

    

E) Apportba adás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / E) Apportba adás elszámolása

    

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

a) Közvetlen önköltségen
T571
T6/7

–
K232
K591

b) Ráfordításként
T86
T591

–
K572
K6/7

2. Átadás a pénzügyi számvitel szerint: a III . fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása cím 4.
pontja szerint

    

F) Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / F) Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása

    

1. Készletcsökkenés közvetlen önköltségen a pénzügyi számvitel szerint
T571
T6/7

–
K232
K591

2. Átadás a pénzügyi számvitel szerint
T86
T591

–
K572
K6/7

    

G) Értékvesztés elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / G) Értékvesztés elszámolása
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EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VI, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / Csökkenések / G) Értékvesztés elszámolása
    

1. Készletcsökkenés közvetlen önköltségen a pénzügyi számvitel szerint
T571
T6/7

–
K238
K591

2. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint
T84
T591

–
K572
K6/7

 

VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

  

   

A) Hosszú lejáratú betétek elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / A) Hosszú lejáratú betétek elszámolása

   

1. Betételhelyezés a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K059162

b) Teljesítésként T059163 – K003

2. Betételhelyezés a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként T311/312 – K4219

b) Teljesítésként T4219 – K32/33
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b) Teljesítésként T4219 – K32/33

3. Betét megszüntetés a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T098172 – K0041

b) Teljesítésként T005 – K098173

4. Betét megszüntetés a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként T3518 – K311/312

b) Teljesítésként T32/33 – K3518

   

B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása

   

1. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a Magyar
Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), az államháztartás önkormányzati alrendszerében az
irányító szervnél) a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K059152

b) Teljesítésként T059153 – K003

2. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a
Kincstárnál, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szervnél) a pénzügyi számvitel
szerint

a) Kötelezettségként T84 – K4219

b) Teljesítésként T4219 – K33

3. Központi, irányító szervi támogatás elszámolása a fejezet i elszámolási számlán (kincstári körben) a
pénzügyi számvitel szerint

a) Jóváírásként T3327 – K361

b) Teljesítésként T361 – K3327
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b) Teljesítésként T361 – K3327

4. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T098162 – K0041

b) Teljesítésként T005 – K098163

5. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként T3518 – K921

b) Teljesítésként T33 – K3518

   

C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása

   

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K059132

b) Teljesítésként T059133 – K003

c) Visszafizetési követelésként T098152 – K0041

2. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál a pénzügyi
számvitel szerint

T3518 – K33

3. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a
költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T098142 – K0041

b) Teljesítésként T005 – K098143

c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K059142

4. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a  pénzügyi
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4. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a  pénzügyi
számvitel szerint

a) Ha a fizetési számlán jóváírásra kerül T33 – K4219

b) Ha a megelőlegezés jogosultja kötelezettségei kiegyenlítésére a jogosultnak
utalják közvetlenül

T42 – K4219

5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a megelőlegezés
kedvezményezett jénél a költségvetési számvitel szerint

T059143 – K003

6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a megelőlegezés kedvezményezettjénél a
pénzügyi számvitel szerint

a) Fizetési számla terhére átutalásra kerül T4219 – K33

    

b) A megelőlegezés kedvezményezettjét megillető bevételből kerül levonásra
Kapcsolódó tétel lehet: a XI. fejezet szerint i elszámolások

T4219 – K91

7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a Kincstárnál a
költségvetési számvitel szerint

T005 – K098153

8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a Kincstárnál a pénzügyi
számvitel szerint

T33 – K3518

9. Zárszámadás során a megelőlegezés összege elengedésének elszámolása a költségvetési és pénzügyi
számvitel szerint: a Kincstárnál a XII. fejezet E) Követelés elengedése cím,  a megelőlegezés jogosultjánál
a XII . fejezet I) Kötelezettségek elengedése elszámolása cím szerint

   

D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / D) Hitel,  kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása

   

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár) T0021 –
K05911/
05924(2)

b) Kamatrész (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) T0021 – K053532

2. Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel szerint
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2. Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár) végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként

T05911/
05924(2)
T0022

–
K0021
K05911/
05924(2)

b) Kamatrész (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél)
végleges kötelezettségvállalásként,  más fizetési kötelezettségként

T053532
T0022

–
K0021
K053532

c) Követelésként
T09811/
09824(2)

– K0041

d) Teljesítésként T005 – K09814/
09824(3)

3. Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a pénzügyi számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár) T32/33 – K4219

b) Kamatrész (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) T851 – K4213

c) Kamatrész (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél)
elhatárolása

T372 – K851

4. Tárgyévi kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós
ügyletnél) az év elején a pénzügyi számvitel szerint

T851 – K372

5. Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel szerint

a) Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a tőkeösszegig (eredeti
eladási árig)

T05911/
05924(3)

– K003

b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) fizetett kamat
(eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél)

T053533 – K003

6. Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a pénzügyi számvitel szerint

a) Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a tőkeösszegig (eredeti
eladási árig valódi penziós ügyletnél)

T4219 – K32/33

b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) fizetett kamat
(eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) T4213 – K32/33



   

E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása elszámolása

   

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Visszafizetendő névérték T0021 –

K059122/

059124/
059234(2)

b) Fizetendő kamat T0021 – K053532

2. Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a költségvetési számvitel szerint

a) Lejegyzés névértéken követelésként
T098122/
098124/
09823(2)

– K0041

b) Lejegyzés névértéken teljesítésként T005 –
K098122/
098124/
09823(3)

c) Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként T094092 – K0041

d) Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként T005 – K094093

e) Névérték végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T059122/
059124/
05923(2)
T0022

–

K0021
K059122/
059124/
05923(2)

f) Fizetendő kamat végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként

T053532
T0022

–
K0021
K053532

3. Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a pénzügyi számvitel szerint

a) Lejegyzés névértéken T32/33 – K4219

b) Befolyt összeg és a névérték különbsége T32/33 – K933

c) Fizetendő kamat T851 – 4213
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c) Fizetendő kamat T851 – 4213

d) Kamatrész elhatárolása T372 – K851

4. Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a költségvetési számvitel szerint

a) Lejegyzés névértéken követelésként
T098122/
098124/
09823(2)

– K0041

b) Lejegyzés névértéken teljesítésként T005 –
K098122/
098124/
09823(3)

c) Névérték, fizetendő kamat kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként: a 2. pont e) és
f) alpontja szerint

5. Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a pénzügyi számvitel szerint

a) Lejegyzés névértéken T32/33 – K4219

b) Befolyt összeg és a névérték különbsége T853 – K4219

c) Fizetendő kamat, kamatrész elhatárolása: a 3. pont c) és d) alpontja szerint

6. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint T851 – K372

7. Kamatfizetés a költségvetési számvitel szerint T053533 – K003

8. Kamatfizetés a pénzügyi számvitel szerint T4213 – K32/33

9. Értékpapír beváltásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint
T059122/
059124/
05923(3)

– K003

10. Értékpapír beváltásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T4219 – K32/33

   

F) Forint készpénzfelvétel elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / F) Forint  készpénzfelvétel elszámolása
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1. Felvett pénzösszeg a pénzügyi számvitel szerint T3211 – K361

2. Felvett pénzösszeg terhelési értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint T361 – K331-333

   

G) Forint elektronikus pénzeszköz feltöltés elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / G) Forint  elektronikus pénzeszköz feltöltés elszámolása

   

1. Elektronikus pénzeszköz feltöltése a számlakivonat alapján a pénzügyi
számvitel szerint

T361 – K331/332

2. Feltöltött pénzösszeg az elektronikus pénzeszköz kibocsátója értesítése alapján
a pénzügyi számvitel szerint

T3213 – K361

   

H) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / H) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára

   

1. Átutalt pénzösszeg nyilvántartási árfolyamon a pénzügyi számvitel szerint T361 – K333

2. Átutalt pénzösszeg jóváírási értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint T331/332 – K361

3. Árfolyamnyereség elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T094092 – K0041

b) Teljesítésként T005 – K094093

4. Árfolyamnyereség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként T3514 – K933
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b) Teljesítésként T361 – K3514

5. Árfolyamveszteség elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K053542

b) Teljesítésként T053543 – K003

6. Árfolyamveszteség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként T853 – K4213

b) Teljesítésként T4213 – K361

   

I) Számlán jóváírt kamat elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / I) Számlán jóváírt kamat elszámolása

   

1. Számlán jóváírt kamat a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T094082 – K0041

b) Teljesítésként T005 – K094083

2. Számlán jóváírt kamat a pénzügyi számvitel szerint T33 – K932

   

J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása

   

1. Számlát terhelő díjak,  jutalékok a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K053552

b) Teljesítésként T053553 – K003
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b) Teljesítésként T053553 – K003

2. Számlát terhelő díjak,  jutalékok a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként T52 – K4213

b) Teljesítésként T4213 – K33

   

K) Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VII, PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / K) Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások

   

1. Idegen pénzeszközök jóváírása, befizetése a pénzügyi számvitel szerint T34 – K3682

2. Idegen pénzeszközök kifizetése a pénzügyi számvitel szerint T3682 – K34

3. Idegen pénzeszközök bevételként történő átvezetésének elszámolása a költségvetési számvitel
szerint

a) Követelésként T09(2) – K0041

b) Teljesítésként T005 – K09(3)

4. Idegen pénzeszközök bevételként történő átvezetésének elszámolása a pénzügyi
számvitel szerint

T3682
T32/33

–

K34
K9

 

VIII, SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VIII,  SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
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A) Illetményelőleg folyósítása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VIII,  SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / A) Illetményelőleg folyósítása

   

Illetményelőleg  a pénzügyi számvitel szerint T3654 – K32/33

   

B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VIII,  SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai

   

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 – K051(2)

2. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a bérszámfejtés
alapján

T051(2)
T0022

– K0021
K051(2)

3. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszámfejtés
alapján

T53/54
T6/7

–
K4211
K591

4. Illetményelőleg rendezése a pénzügyi számvitel szerint T4211 – K3654

5. Munkáltató követelései rendezése a költségvetési számvitel szerint T0041 – K094102

6. Munkáltató követelései rendezése a pénzügyi számvitel szerint T4211 – K3514

7. Nettó személyi juttatások kifizetése a költségvetési számvitel szerint T051(3) – K003

8. Nettó személyi juttatások kifizetése a pénzügyi számvitel szerint T4211 – K32/33

9. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési számvitel szerint T0022 – K0522

10. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
T55

–
K4212
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10. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
T55
T6/7

–
K4212
K591

11. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a költségvetési
számvitel szerint

T051(3) – K003

12. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a pénzügyi
számvitel szerint

T4211 – K33

13. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési számvitel szerint T0523 – K003

14. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számvitel szerint T4212 – K33

   

C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VIII,  SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

   

1. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások a

pénzügyi számvitel szerint T366 – K32/33

2. Az Egészségbiztosítási Pénztártól elszámolás alapján a következő hónapban
érkezett megtérítés a pénzügyi számvitel szerint (kifizetőhelyi költségtérítés
+megelőlegezett  ellátások –munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás)

T33 – K366

3. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T094102 – K0041

b) Teljesítésként T005 – K094103

4. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként T3514 – K923

b) Teljesítésként T366 – K3514

5. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót  terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a
költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K0522
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a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K0522

b) Teljesítésként T0523 – K003

6. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a pénzügyi

számvitel szerint

a) Kötelezettségként
T55
T6/7

–
K4212
K591

b) Teljesítésként T4212 – K366

7. A dolgozó(k) illetményének csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása a
költségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel
kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 1. pontja szerintiek fordítottjaként

8. A dolgozó(k) illetményének csökkentése (le nem dolgozott személyi juttatások) a pénzügyi számvitel
szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági
események elszámolásai cím 3. pontja szerintiek fordítottjaként

   

D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások

EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VIII,  SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások   

1. December havi személyi juttatások elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint
T53/54
T6/7

–
K442
K591

2. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése a pénzügyi számvitel
szerint

T366 – K32/33

3. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek,
pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás
elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

T55
T6/7

– K442
K591

4. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elhatárolása a pénzügyi számvitel
szerint

T371 – K923

5. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a
dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások)
elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

T442
T591

–
K53/54
K6/7

6. December havi személyi juttatások elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e fejezet
B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események
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B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események
elszámolásai cím 2. pontja szerint (kapcsolódó tétel lehet a cím 5. pontja szerint elszámolás)

7. December havi személyi juttatások elszámolása januárban a pénzügyi
számvitel szerint (kapcsolódó tétel lehet az e fejezet B) A személyi juttatásokkal
és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím
4. és 6. pontja szerint e lszámolás)

T442 – K4211

8. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése rendezése a pénzügyi
számvitel szerint

T4211 – K366

9. December havi nettó személyi juttatások kifizetése: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a
kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 7. és 8. pontja szerint

10. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem
jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a költségvetési számvitel
szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági
események elszámolásai cím 9. pontja és a C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és

családtámogatási ellátások elszámolása cím 5.  pontja szerint

11. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek,
pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás
elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint

T442 – K4212

12. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a költségvetési számvitel
szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
cím 3. pontja szerint

13. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a
pénzügyi számvitel szerint

T3514 – K371

14. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye
csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a költségvetési számvitel
szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
cím 7. pontja szerint

15. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a
dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások)
elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint

T4211 – K442

   

E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VIII,  SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása

   

1. Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolása a T3654 – K32/33
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1. Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolása a
pénzügyi számvitel szerint

T3654 – K32/33

2. Az  előleggel való elszámolás a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K3654

3. Az  elszámoláskor benyújtott szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 –
K0511132/
051232

b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként

T0022 – K053512

c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként

T0022 – K0522

d) Nettó összeg teljesítésként
T0511133/
051233

– K003

e) Általános forgalmi adó teljesítésként T053513 – K003

4. Az  elszámoláskor benyújtott szállítói számla alapján a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg kötelezettségként
T54
T6/7

–
K4211
K591

b) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként T3641 – K4211

c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként T84 – K4211

d) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségként
T55
T6/7

–
K4212
K591

e) Teljesítésként (bruttó összeg) T4211 – K32/33

5. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a
költségvetési számvitel szerint

T0523 – K003

6. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a pénzügyi
számvitel szerint

T4212 – K33

7. Kapcsolódó tétel: az esetleges árfolyam-különbözetek elszámolása és a raktárra vétel



   

F) Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / VIII,  SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / F) Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás

   

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 – K051(2)

2. Megrendelés leadása az utalvány, bérlet és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek
nem minősülő eszközök forgalmazójának: csak a részletező nyilvántartásokban kerül rögz ítésre

3. Szállítói számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T366 – K32/33

4. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a bérszámfejtés
alapján

T051(2)
T0022

–
K0021
K051(2)

5. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszámfejtés
alapján

T54
T6/7

–
K4211
K591

6. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a költségvetési
számvitel szerint

T051(3) – K003

7. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a pénzügyi
számvitel szerint

T4211 – K366

8. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési számvitel szerint T0022 – K0522

9. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
T55
T6/7 –

K4212
K591

10. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési számvitel szerint T0523 – K003

11. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számvitel szerint T4212 – K33

 

IX, ÖNKORMÁNYZATI NETTÓ FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IX, ÖNKORMÁNYZATI NETTÓ FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
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A) Az önkormányzatnál
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IX, ÖNKORMÁNYZATI NETTÓ FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / A) Az önkormányzatnál

   

1. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a
költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként (teljes összeg) T0911(2) – K0041

b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg) T005 – K0911(3)

2. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a pénzügyi

számvitel szerint

a) Követelésként (teljes összeg) T3511/3512 – K921

b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg) T3311/3312 – K3511/3512

3. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi
juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)

a) Kiadás teljesítéseként T051(3) – K003

b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi
támogatás)

T005 – K0911(3)

4. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati
törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő
levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként
elszámolása már megtörtént)

T4211 – K3511/3512

5. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi
juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)
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a) Kiadás teljesítéseként T0523 – K003

b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi
támogatás)

T005 – K0911(3)

6. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati
törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása
már megtörtént) T4212 – K3511/3512

7. Irányító szervi támogatás átutalása a költségvetési szerveknek: a VI I. fe jezet B) Központi, irányító
szervi támogatás elszámolása cím 1.  és 2. pontja szerint

8. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett  nettó személyi juttatások átutalása a foglalkoztatottnak
az önkormányzat fizetési számlájáról: a VII. fejezet B) Központi,  irányító szervi támogatás elszámolása
cím 1. és 2. pontja szerint

9. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi
juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint:  a VII.
fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1.  pontja szerint

10. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi
juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként (irányító szervi támogatás) T84 – K4219

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 – T3511/3512

11. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi
juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint:  a VII. fejezet B)
Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja szerint

12. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi

juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a 9. pont szerint

   

B) Az önkormányzat költségvetési szervénél
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / IX, ÖNKORMÁNYZATI NETTÓ FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / B) Az önkormányzat költségvetési szervénél

   

1. Irányító szervi támogatás jóváírása a költségvetési számvitel szerint:  a VII. fejezet B) Központi,
irányító szervi támogatás elszámolása cím 4. és 5. pontja szerint
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2. Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon
számfejtett nettó személyi juttatások elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)

a) Kiadás teljesítéseként T051(3) – K003

b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T098162 – K0041

c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T005 – K098163

3. Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon
számfejtett nettó személyi juttatások elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként
elszámolása már megtörtént)

a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T3518 – K921

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4211 – K3518

4. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi
juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént):  a 2. pont
szerint

5. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi
juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
(kötelezettségként elszámolása már megtörtént): a 3. pont szerint

6. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi
juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)

a) Kiadás teljesítéseként T0523 – K003

b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T098162 – K0041

c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T005 – K098163

7. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi
juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként
elszámolása már megtörtént)

a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T3518 – K921

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4212 – K3518



b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4212 – K3518

 

X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

  

   

A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai

   

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 –
K05506/
0584(2)

2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint

(előfinanszírozásnál a szerződés, okirat szerint, előlegnél a kifizetési
igény elfogadásakor, utófinanszírozásnál a beszámoló elfogadásakor)

T05506/

0584(2)
T0022

–

K0021

K05506/
0584(2)

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint
(előfinanszírozásnál a szerződés, okirat szerint, előlegnél a  kifizetési
igény elfogadásakor, utófinanszírozásnál a beszámoló elfogadásakor)

T84/86 – K4215/4218

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Teljesítésként
T05506/
0584(3)

– K003

b) Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél elszámolási
kötelezettségként

T031 – K006

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint T4215/4218 – K32/33

6. Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél az
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6. Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél az
elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési
számvitel szerint

T006 – K031

7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül:  a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként

b) Adott (a folyósítás) évén túl
T0912/0916/
0925(2)

– K0041

8. Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül T3655 – K84/86

b) Adott (a folyósítás) évén túl T3511/3512 – K922/941

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül:  nincs könyvelési teendő

b) Adott (a folyósítás) évén túl T005 –
K0912/0916/
0925(3)

10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül T32/33 – K3655

b) Adott (a folyósítás) évén túl T32/33 – K3511/3512

   

B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai

   

1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha tárgyévben nem került
megtervezésre) a költségvetési számvitel szerint

a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került
megtervezésre)

T001 –
K0911/0916/
0921/0925(1)
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b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került
megtervezésre)

T05(1) – K001

2. Támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként
T0911/0916/
0921/0925(2)

– K0041

b) Teljesítésként T005 –
K0911/0916/
0921/0925(3)

c) Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél
elszámolási kötelezettségként

T044 – K006

3. Támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K922/941

4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a
pénzügyi számvitel szerint (a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdés a)  pontja és
az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint)

T941 – K443

5. A folyósított (utófinanszírozásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatás terhére

kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a  teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi
számvitel szerint: az általános kötelezettségvállalási,  kiadás teljesítési szabályok szerint

6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a
számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T0916/0925(2) – K0041

b) Teljesítésként T005 – K0916/0925(3)

c) A 4. pont szerint korábban elszámolt végleges
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek
teljesítéseként

T05(3) – K003

7. A Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a
számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként T3511/3512 – K922/941

b) Teljesítésként (a 4. pont szerint korábban elszámolt
kötelezettségek és a követelés összevezetése) T421 – K3511/3512



8. Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél az
elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a
költségvetési számvitel szerint

T006 – K044

9. Visszafizetési kötelezettség előírása a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül: az 1. pont a) és a 2. pont a) és b) alpontja vagy a 6. pont szerintiek
fordítottjaként

b) Adott (a folyósítás) évén túl T0022 –
K05502/
05506/0584(2)

10. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül T922/941 – K367

b) Adott (a folyósítás) évén túl T84/86 – K4215/4218

11. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül:  nincs könyvelési teendő

b) Adott (a folyósítás) évén túl T05502/05506/0584(3) – K003

12. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül T367 – K32/33

b) Adott (a folyósítás) évén túl T4215/4218 – K32/33

   

C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai

   

1. Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a költségvetési
számvitel szerint

T0021 –
K054/05509/
05511/0587/
0588(2)
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2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint
(előfinanszírozásnál a szerződés, okirat szerint, előlegnél a kifizetési
igény elfogadásakor, utófinanszírozásnál a beszámoló elfogadásakor)

T054/05509/
05511/0587/
0588(2)
T0022

–

K0021
K054/05509/
05511/0587/
0588(2)

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint
(előfinanszírozásnál a szerződés, okirat szerint,  előlegnél a kifizetési
igény elfogadásakor, utófinanszírozásnál a beszámoló elfogadásakor)

T84/86 –
K4214/4215/
4218

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Teljesítésként
T054/05509/
05511/0587/
0588(3)

– K003

b) Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél elszámolási
kötelezettség

T031 – K006

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint
T4214/4215/
4218

– K32/33

6. Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél az
elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a
költségvetési számvitel szerint

T006 – K031

7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül:  a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként

b) Adott (a folyósítás) évén túl T0963/0973(2) – K0041

8. Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül T3655 – K84/86

b) Adott (a folyósítás) évén túl T3516/3517 – K922/941

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül:  nincs könyvelési teendő

b) Adott (a folyósítás) évén túl T005 – K0963/0973(3)

10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint



10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül T32/33 – K3655

b) Adott (a folyósítás) évén túl T32/33 – K3516/3517

11. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott
ellátások kifizetéseinek elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T3681 – K332

12. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott
ellátások megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T332 – K3681

13. Finanszírozó szervezetnél a  nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de
általuk folyósított ellátások elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a költségvetési
számvitel szerint

T0021 – K054(2)

b) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként

T054(2)
T0022

–
K0021
K054(2)

c) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján teljesítésként T054(3) – K003

14. Finanszírozó szervezetnél a  nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de
általuk folyósított ellátások elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként T84 – K4214

b) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás
pénzügyi a lapjai által küldött értesítő alapján a pénzügyi számvitel
szerint

T4214 – K3681

c) A megtérítendő kifizetések társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
felé történő megtérítése a pénzügyi számvitel szerint

T3681 – K332

   

D) Erzsébet utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális támogatások, ellátások elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / D) Erzsébet utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek,  szociális támogatások, ellátások 

   

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=917


1. Önkormányzatnál az utalványok megérkezésekor a bevétel elszámolása a költségvetési számvitel
szerint

a) Követelésként T09162 – K0041

b) Teljesítésként T005 – K09163

2. Önkormányzatnál az utalványok megérkezésekor a bevétel elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként T3511 – K92

b) Teljesítésként T366 – K3511

3. Önkormányzatnál az utalványok átadásának elszámolása az ellátottaknak a
költségvetési számvitel szerint

T0588(3) – K003

4. Önkormányzatnál az utalványok átadásának elszámolása az ellátottaknak a
pénzügyi számvitel szerint

T4214 – 366

5. Kapcsolódó tételek: az  ellátásokkal kapcsolatos további elszámolások (kötelezettségvállalás, stb.) az
e fejezet  C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások,  e llátottak pénzbeli juttatásai
elszámolásai címe szerint

6. A központi költségvetésben az önkormányzatoknak utalványban adott támogatás elszámolása: az A)
Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai cím 1-3. pontja
szerint, az alábbi kiegészítésekkel

a) Pénzügyi teljesítés elszámolása az  utalvány forgalmazója felé a pénzügyi
számvitel szerint

T366 – K32/33

b) Az  önkormányzatok részére az utalványok kiadásának elszámolása a
költségvetési számvitel szerint

T05506/
0584(3)

– K003

c) Az  önkormányzatok részére az utalványok kiadásának elszámolása a
pénzügyi számvitel szerint T4215 – K366

   

E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása
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1. A lakáskölcsön számlára pénzeszköz átvezetés a pénzügyi számvitel szerint T361 – K33/34

2. A lakáskölcsön számlán pénzeszköz jóváírás a pénzügyi számvitel szerint T3314 – K361

3. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 – K05872

4. Kölcsön folyósítása, ide értve a kezelési költség dolgozót érintő részét  is a költségvetési számvitel
szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
T05872
T0022

–
K0021
K05872

b) Teljesítésként T05873 – K003

c) Követelés tőkeösszege T09732 – K0041

d) Követelés kamatrésze T094082 – K0041

5. Kölcsön folyósítása, ide értve a kezelési költség dolgozót érintő részét  is a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelés tőkeösszege T3517 – K3314

b) Követelés kamatrésze T3514 – K932

c) Követelés kamatrésze elhatárolása T932 – K441

6. Kölcsön visszafizetése a költségvetési számvitel szerint T005 – K09733

7. Kölcsön visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint T3314 – K3517

8. Tárgyévi kamat elhatárolása az év elején a pénzügyi számvitel szerint T441 – K932

9. Kapott kamat a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T094082 – K0041

b) Teljesítésként T005 – K094083

10. Kapott kamat a pénzügyi számvitel szerint T3314 – K3514



11. Késedelmi kamat a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T094102 – K0041

b) Teljesítésként T005 – K094103

12. Késedelmi kamat a pénzügyi számvitel szerint T3314 – K923

13. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K053372

b) Teljesítésként T053373 – K003

14. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként
T52
T6/7

–
K4213
K591

b) Teljesítésként T4213 – K3314

   

F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása

   

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 –

K05504/
05508/
0582/0586(2)

2. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
T05504/05508/
0582/0586(2)
T0022

–

K0021
K05504/
05508/
0582/0586(2)

b) Teljesítésként
T05504/05508/
0582/0586(3)

– K003

T0914/0923/
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c) Követelés tőkeösszege
T0914/0923/
0962/0972(2)

– K0041

d) Követelés kamatrésze T094082 – K0041

3. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelés tőkeösszege
T3511/3512/
3516/3517

– K32/33

b) Követelés kamatrésze T3514 – K932

c) Követelés kamatrésze elhatárolása T932 – K441

4. Tárgyévi kamat a pénzügyi számvitel szerint az év elején T441 – K932

5. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a költségvetési számvitel szerint

a) A tőkeösszeg visszafizetése T005 –
K0914/0923/
0962/0972(3)

b) A kamatrész visszafizetése T005 – K094083

6. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint

a) A tőkeösszeg visszafizetése T32/33 –
K3511/3512/
3516/3517

b) A kamatrész visszafizetése T32/33 – K3514

   

G) Visszatérítendő támogatás, kölcsön fogadásának elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / G) Visszatérítendő támogatás, kölcsön fogadásának elszámolása

   

1. Kötelezettségvállalás a visszafizetésre a költségvetési számvitel szerint

a) Visszafizetendő összeg tőkerésze T0021 –
K05505/
0583(2)

b) Visszafizetendő összeg kamatrésze T0021 – K053532
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b) Visszafizetendő összeg kamatrésze T0021 – K053532

2. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként T0915/0924(2) – K0041

b) Teljesítésként T005 – K0915/0924(3)

c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként (tőkerész)

T05505/
0583(2)
T0022

–
K0021
K05505/
0583(2)

d) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként (kamatrész)

T053532
T0022

–
K0021
K053532

3. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás tőkeösszege T32/33 – K4215/4218

b) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás kamatrésze T851 – K4213

c) Kamatrész elhatárolása T372 – K851

4. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint T851 – K372

5. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a költségvetési számvitel szerint

a) A tőkerész visszafizetése
T05505/
0583(3)

– K003

b) A kamatrész visszafizetése T053533 – K003

6. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint

a) A tőkerész visszafizetése T4215/4218 – K32/33

b) A kamatrész visszafizetése T4213 – K32/33

   

H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.)
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása 
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EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása 
   

1. Támogatásról való értesítés a költségvetési számvitel szerint

a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került
megtervezésre)

T001 – K0963/0973(1)

b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került

megtervezésre)

T05(1) – K001

c) Követelésként T0963/0973(2) – K0041

2. Támogatásról való értesítés a pénzügyi számvitel szerint T3516/3517 – K922/941

3. Támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint T3421 – K3516/3517

4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi
számvitel szerint (az Szt. 45. § (1) bekezdés a)  pontja és az Áhsz .
28. § (4) bekezdése szerint)

T941 – K443

5. Kötelezettségvállalás a kapott támogatás terhére a költségvetési
számvitel szerint

T0021/0022 – K05(2)

6. Támogatás felhasználása (kifizetés) a költségvetési számvitel szerint

a) Kiadási előirányzat teljesítéseként T05(3) – K003

b) Bevételi előirányzat teljesítéseként T005 – K0963/0973(3)

7. Visszafizetési kötelezettség előírása a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül:  az 1. pont c) alpontja és a 6. pont b) alpontja szerintiek fordítottjaként

b) Adott (a folyósítás) évén túl T0022 –

K05511/

0588(2)

8. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül T923/942 – K367
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b) Adott (a folyósítás) évén túl T84/86 – K4215/4218

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül:  nincs könyvelési teendő

b) Adott (a folyósítás) évén túl
T05511/
0588(3)

– K003

10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül T367 – K32/33

b) Adott (a folyósítás) évén túl T4215/4218 – K32/33

   

I) Garanciák, kezességek elszámolásai
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / X, TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / I) Garanciák, kezességek elszámolásai

   

1. Garancia, kezesség nyilvántartásba vétele a költségvetési
számvitel szerint

T041 – K006

2. Jogosult felszólítása a teljesítésre költségvetési számvitel szerint

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 –
K05503/
05507/0581/
0585(2)

b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként
T0913/0922/
0961/0971(2)

– K0041

c) Garancia, kezesség kivezetés T006 – K041

3. Jogosult felszólítása a teljesítésre a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként T84/86 – K4215/4218

b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként
T3511/3512/
3516/3517

– K923/942
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3516/3517

4. Jogosultnak teljesítés a költségvetési számvitel szerint
T05503/05507/
0581/0585(3)

– K003

5. Jogosultnak teljesítés a pénzügyi számvitel szerint T4215/4218 – K32/33

6. Eredeti kötelezett teljesítése a költségvetési számvitel szerint T005 – K0913/0922/
0961/0971(3)

7. Eredeti kötelezett teljesítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 –
K3511/3512/
3516/3517

 

XI, KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XI, KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

  

A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása 
B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi bevételek elszámolása 
C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása 
D) Az e fejezet B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között  megosztott közhatalmi bevételek elszámolása és C) A beszedő szervezetet nem
megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím szerinti közhatalmi bevételek elszámolása a jogosult szervnél

   

A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XI, KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása

   

1. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a költségvetési számvitel
szerint T093(2) – K0041

2. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a pénzügyi számvitel szerint T3513 – K911

3. Teljesítés a költségvetési számvitel szerint T005 – K093(3)

4. Teljesítés a pénzügyi számvitel szerint T33 – K3513

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=923
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=924


5. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a költségvetési számvitel szerint

a) Követelés csökkenésként T0041 – K093(2)

b) Teljesítés csökkenésként T093(3) – K005

6. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a pénzügyi
számvitel szerint (csak a bevételt beszedő szervezet által beszedett hányadot
érintő részre)

T911 – K367

7. Visszatérítési kötelezettség teljesítése a pénzügyi számvitel szerint (csak a
bevételt beszedő szervezet által beszedett hányadot érintő részre)

T367 – K33

8. A visszatérítés miatt i negatív közhatalmi bevételek nullára módosítása év végén a költségvetési
számvitel szerint: az 5. pont szerintiek fordítottjaként

9. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet
elszámolása (év végén) a pénzügyi számvitel szerint

T84 – K911

10. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a
költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T053552 – K0022

b) Teljesítésként T003 – K053553

11. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a
pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként T84 – K4213

b) Teljesítésként T4213 – K911

   

B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi bevételek elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XI, KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott  közhatalmi bevételek elszámolása

   

1. A bevételt beszedő szervezetet  megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: e fejezet  A)
A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint

2. A bevételt beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: csak a
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2. A bevételt beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: csak a
részletező nyilvántartásokban

 

3. A közhatalmi bevétel beérkezése a pénzügyi számvitel szerint T33 – K362

4. A közhatalmi bevétel beérkezését követően a beszedő szervezetnek járó bevételi rész  elszámolása a
költségvetési számvitel szerint  e fejezet A) A beszedő szervezetet  megillető közhatalmi bevételek
elszámolása cím 3. pontja szerint

5. A közhatalmi bevétel beérkezését követően a beszedő szervezetnek járó bevételi
rész elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T362 – K3513

6. A közhatalmi bevétel beérkezését követően a bevételt beszedő szervezetet nem
megillető közhatalmi bevétel továbbutalása a pénzügyi számvitel szerint

T362 – K33

7. Visszatérítési kötelezettség elszámolása (csak a bevételt beszedő szervezet által beszedett hányadot
érintő részre): e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 5-7.
pontja szerint

8. A visszatérítés miatti negatív bevételi egyenleg módosításának elszámolása (év végén): e fejezet A) A
beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 8-11. pontja szerint

   

C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XI, KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása

   

1. Bevétel beérkezése a beszedő szerv számlájára a pénzügyi számvitel szerint T33 – K362

2. Bevétel továbbutalása a beszedő szerv számlájáról a pénzügyi számvitel szerint T362 – K33

3. Bevétel beérkezése, ha az nem a saját számlájára érkezik a költségvetési és a pénzügyi számvitel
szerint: csak a részletező nyilvántartásokban

4. Egyéb gazdasági események elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: csak a
részletező nyilvántartásokban

   

D) Az e fejezet B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi bevételek elszámolása és C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím szerinti közhatalmi bevételek elszámolása a jogosult szervnél
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XI, KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / D) Az e fejezet B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi bevételek elszámolása és C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím szerinti közhatalmi bevételek elszámolása a jogosult szervnél
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EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XI, KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / D) Az e fejezet B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi bevételek elszámolása és C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím szerinti közhatalmi bevételek elszámolása a jogosult szervnél
   

1. Bevétel beérkezése a költségvetési számvitel szerint  (követelésként elszámolása
már megtörtént)

T005 – K093(3)

2. Bevétel beérkezése a pénzügyi számvitel szerint (követelésként elszámolása már
megtörtént)

T33 – K3513

3. Egyéb gazdasági események elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: e fejezet A)
A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy
a könyvelés alapjául a bevételt beszedő szervezet adatszolgáltatása szolgál

 

XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI

  

A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása 
B) Szolgáltatás nyújtás elszámolása 
C) Általános forgalmi adó elszámolás 
D) Behajthatatlan követelés elszámolása 
E) Követelés elengedése 
F) Követelés értékvesztésének elszámolása 
G) Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása 
H) Adott előlegek értékvesztésének elszámolása 
I) Kötelezettségek elengedése elszámolása 
J) Adott engedmény elszámolása 
K) Tartozásátvállalás (kötelezettség átvállalása) elszámolása 
L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása 

   

A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása

   

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték T0021 – K053(2)

b) Általános forgalmi adó T0021 – K053512

2. Előleg:  a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint , azzal az eltéréssel, hogy a
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2. Előleg:  a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint , azzal az eltéréssel, hogy a
3651/3652. könyvviteli számlák helyett a 3655. (kiküldetési előleg esetén a 3654.) könyvviteli számlát
kell használni

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték
T053(2)
T0022

–
K0021
K053(2)

b) Általános forgalmi adó
T053512
T0022

–
K0021
K053512

c) Nettó előleg  teljesítésként T053(3) – K003

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T053513 – K003

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleggel együtt)
T52
T6/7

–
K4213
K591

b) Előleg rendezése T4213 – K3655

c) Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 4.  pont c)-f) alpontja szerint,  azzal az
eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleg nélkül) T053(3) – K003

    

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül) T053513 – K003

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg
nélkül)

T4213 – K32/33

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel
szerint: a II. fe jezet A) Vásárlás elszámolása 7-10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216.
könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni

   

B) Szolgáltatás nyújtás elszámolása



B) Szolgáltatás nyújtás elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / B) Szolgáltatás nyújtás elszámolása

   

1. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték
T094022/
094032/
094052

– K0041

b) Általános forgalmi adó T094062 – K0041

2. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó érték T3514 – K912

b) Általános forgalmi adó T3514 – K3642

3. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték T005 –
K094023/
094033/
094053

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063

4. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 – K3514

   

C) Általános forgalmi adó elszámolás
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / C) Általános forgalmi adó elszámolás   

1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla
beérkezésekor a költségvetési számvitel szerint

T053512/
05672/05742
T0022

–
K0021
K053512/
05672/05742

2. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla beérkezésekor a pénzügyi
számvitel szerint

K4213/4216/
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a) Levonható általános forgalmi adó T3641 –
K4213/4216/
4217

b) Nem levonható általános forgalmi adó T84 –
K4213/4216/
4217

3. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a
költségvetési számvitel szerint

T053513/
05673/05743

– K003

4. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi
számvitel szerint

T4213/4216/
4217

– K32/33

5. Kiszámlázott  általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint T094062 – K0041

6. Kiszámlázott  általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint T3514 – K3642

7. Kiszámlázott  általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési
számvitel szerint

T005 – K094063

8. Kiszámlázott  általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel
szerint T32/33 – K3514

9. Fordított általános forgalmi adó elszámolás a pénzügyi számvitel szerint

a) Fizetendő levonható általános forgalmi adó T3641 – K3642

b) Fizetendő nem levonható általános forgalmi adó T84 – K3642

10. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a költségvetési
számvitel szerint

T0021 – K053522

11. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a pénzügyi
számvitel szerint

T3642 – K4213

12. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesítése a
költségvetési számvitel szerint

T053523 – T003

13. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesítése a
pénzügyi számvitel szerint

T4213 – K33

14. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a
költségvetési számvitel szerint, ha az általános forgalmi adóról szóló
2007.  évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa. tv.) szerinti

visszafizetésre való jogosultság megnyílik

T094072 – K0041



visszafizetésre való jogosultság megnyílik

15. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a
pénzügyi számvitel szerint,  ha az Áfa. tv.  szerinti visszafizetésre való
jogosultság megnyílik

T3514 – K3641

16. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó
teljesítése a költségvetési számvitel szerint

T005 – K094073

17. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó
teljesítése a pénzügyi számvitel szerint (amennyiben az Áfa. tv. szerinti
visszafizetésre való jogosultság megnyílik)

T33 – K3514

18. Az általános forgalmi adó arányosítása miatt az előzetesen
felszámított általános forgalmi adó vissza nem igényelhető részének
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T84 – K3641

   

D) Behajthatatlan követelés elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / D) Behajthatatlan követelés elszámolása

   

1. Behajthatatlan követelés a költségvetési számvitel szerint T0041 – K09(2)

2. Behajthatatlan követelés a pénzügyi számvitel szerint T84 – K35

   

E) Követelés elengedése

EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / E) Követelés elengedése
   

1. Követelés elengedése a költségvetési számvitel szerint T0041 – K09(2)

2. Követelés elengedése a pénzügyi számvitel szerint T86 – K351
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F) Követelés értékvesztésének elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / F) Követelés értékvesztésének elszámolása

   

1. Értékvesztés a költségvetési számvitel szerint T0041 – K09(2)

2. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T84 – K3581-3586

   

G) Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / G) Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása

   

1. Az  elszámolásra kiadott összeg a pénzügyi számvitel szerint T3654 – K32/33

2. Az  elszámoláskor a visszavett összeg a pénzügyi számvitel
szerint

T32/33 – K3654

3. A felhasznált összeg a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként

T0022 – K05(2)

b) Teljesítésként T05(3) – K003

4. A felhasznált összeg a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként T1-2/5-8 –

K4213/4215-

4218

b) Teljesítésként
T4213/4215-
4218

– K32/33
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H) Adott előlegek értékvesztésének elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / H) Adott előlegek értékvesztésének elszámolása

   

1. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T84 – K365

2. Előleg elszámolása kiadásként a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
T05(2)
T0022

–
K0021
K05(2)

b) Teljesítésként T05(3) – K003

   

I) Kötelezettségek elengedése elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / I) Kötelezettségek elengedése elszámolása

   

1. Kötelezettségvállalás,  más fizetési kötelezettség elengedése a költségvetési
számvitel szerint

T05(2) – K0022

2. Kötelezettség elengedése a pénzügyi számvitel szerint T42 – K942

3. Időbeli elhatárolás, ha a kötelezettség az annak terhére beszerzett eszközökhöz
kapcsolódik, legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében a
pénzügyi számvitel szerint (az Szt.  45. § (1) bekezdés b) pontja szerint)

T942 – K443

   

J) Adott engedmény elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / J) Adott engedmény elszámolása

   

1. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a költségvetési
számvitel szerint

T0041 – K09(2)

2. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint
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a) Nettó eladási ár T912/923 – K3514/3515

b) Kiszámlázott  általános forgalmi adó T3642 – K3514

3. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a költségvetési számvitel szerint:  az 1. pontban
foglaltak szerint

4. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi
számvitel szerint

T84 – K35

   

K) Tartozásátvállalás (kötelezettség átvállalása) elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / K) Tartozásátvállalás (kötelezettség átvállalása) elszámolása

   

1. Átvállalt kötelezettségek a költségvetési számvitel szerint
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0021/0022 – K05(2)

2. Átvállalt kötelezettségek a pénzügyi számvitel szerint T86 – K42

3. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint (az Szt. 33. § (1) bekezdése
és az  Áhsz. 13.  § (10) bekezdése szerint)

T373 – K86

   

L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása

   

1. A fedezeti ügylet a költségvetési számvitel szerint

a) Függő követelésként T032 – K006

b) Függő kötelezettségként T045 – K006

2. Mérlegforduló napjáig  lezárt fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a költségvetési számvitel
szerint

a) Követelésként T094082 – K0041
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b) Teljesítésként T005 – K094083

3. Mérlegforduló napjáig lezárt  fedezeti ügylet  nyereségének elszámolása a
pénzügyi számvitel szerint

T32/33 – K932

4. Mérlegforduló napjáig le nem lezárt fedezeti ügylet  nyereségének
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (időarányos nyereség, legfeljebb a
fedezett alapügylet időarányos veszteségének összegéig)

T371 – K932

5. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a költségvetési számvitel
szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 – K053542

b) Teljesítésként T053543 – K003

6. Mérlegforduló napjáig  lezárt fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a
pénzügyi számvitel szerint

T851 – K32/33

7. Mérlegforduló napjáig le nem lezárt fedezeti ügylet veszteségének
(időarányos veszteség) elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, legfeljebb a
fedezett alapügylet időarányos veszteségének összegéig

T442 – K851

8. A fedezeti ügylet kivezetése a költségvetési számvitel szerint

a) Függő követelésként T006 – K032

b) Függő kötelezettségként T006 – K045

   

M) Előirányzatok elszámolása
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XII, EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI / M) Előirányzatok elszámolása

   

1. Eredeti előirányzat (elemi költségvetés alapján)
T05(1)
T001

–
K001
K09(1)

2) Kiadási előirányzatok zárolása T001 – K05(1)

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=941


3) Előirányzatok módosítása (átcsoportosítása)

a) Csökkenés
T001
K009(1)

-
K05(1)
T001

b) Növekedés
T05(1)
T001

-
K001
K09(1)

  

XIII, KÖNYVVITELI ZÁRLAT SAJÁTOS FELADATAI
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XIII,  KÖNYVVITELI ZÁRLAT SAJÁTOS FELADATAI

  

1. Záró befejezetlen termelés
T231
T591

–
K571
K6/7

2. 6-os számlaosztály számláinak átvezetése T7 – K691

3. 6-os számlaosztály számláinak lezárása T691 – K6

4. 7.  számlaosztály számláinak zárása T591 – K7

5. 51-56. számlacsoport számláinak átvezetése T81-83 – K51-56

6. 57. számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegtől függően) T492/57 – K57/492

7. 8.  számlaosztály számláinak zárása T492 – K8

8. 9.  számlaosztály számláinak zárása T9 – K492

9. Mérlegszámlák zárása T493/4 – K1-3/493

10. 492-es számla átvezetése (egyenlegtől függően) T416/492 – K492/416

11. Pénzügyi teljesítés nyilvántartási számláinak zárása
T003
T09(3)

–
K05(3)
K005

12. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, követelés nyilvántartási
számláinak zárása

T05(2)
T0041

–
K0022
K09(2)
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13. Előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása
T001
T09(1)

–
K05(1)
K001

  

XIV, KÖNYVVITELI NYITÁS FELADATAI
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XIV, KÖNYVVITELI NYITÁS FELADATAI

  

1. A mérleg számlák nyitása T1-3/491 – K491/4

2. Mérleg szerinti eredmény átvezetése (egyenlegtől függően) T416/414 – K414/416

3. Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Bevételi előirányzatként T001 – K0981311

b) Kiadási előirányzatként T05(1) – K001

c) Követelésként T0981312 – K0041

d) Teljesítésként T005 – K0981313

4. Vállalkozási maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Bevételi előirányzatként T001 – K0981321

b) Kiadási előirányzatként T05(1) – K001

c) Követelésként T0981322 – K0041

d) Teljesítésként T005 – K0981323

5. Befejezetlen termelés költségeinek visszavezetése

T571

T6/7 –

K231

K591

6. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési
számvitel szerint

T09(2)
T0042

–
K0041
K09(2)

7. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a pénzügyi
számvitel szerint

T351 – K352
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számvitel szerint
T351 – K352

8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek átvezetése a költségvetési számvitel szerint

T0021/0022
T05(2)

– K05(2)
K0023/0024

9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a pénzügyi
számvitel szerint

T422 – K421

 

XV, A MEGSZŰNÉS SAJÁTOS KÖNYVVITELI FELADATAI
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XV, A MEGSZŰNÉS SAJÁTOS KÖNYVVITELI  FELADATAI

  

A) A megszűnő költségvetési szervnél 
B) A jogutódnál, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén az Áht.  11. § (5) bekezdése szerinti szervnél 

   

A) A megszűnő költségvetési szervnél
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XV, A MEGSZŰNÉS SAJÁTOS KÖNYVVITELI  FELADATAI  / A) A megszűnő költségvetési szervnél

   

A megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves
könyvviteli zárással kapcsolatos számviteli feladatokat a XIII.  fejezetben leírtak szerint. A
vagyonelemeket nem kell kivezetni a mérlegből, mivel az Áhsz.-ben a megszűnéshez nem kapcsolódik
„0”-s beszámoló elkészítési kötelezettség, azonban el kell végezni az 1-4. pontban foglalt feladatokat.

1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél
elszámolt értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

K415 –
T116-
146

2. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi
számvitel szerint

T415 – K166

3. Az  aktív időbeli elhatárolások kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T414 – K37

4. A passzív időbeli elhatárolások kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T44 – K414

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=944
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B) A jogutódnál, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél
EPER - Ügyviteli Modulok / 38/2013.  (IX. 19.) NGM rendelet és további saját  fejlesztések / XV, A MEGSZŰNÉS SAJÁTOS KÖNYVVITELI  FELADATAI  / B) A jogutódnál, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél

   

1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök
bruttó értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T11/121-141 – K495

2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök
megszűnőnél elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének
nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495 – K119-149

3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök
megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenés nyilvántartásba
vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495 – K118-148

4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások nyilvántartási
értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T151/152 – K495

5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél
elszámolt terven felüli értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a
pénzügyi számvitel szerint

T495 – K158

6. A befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartásba vétele a pénzügyi
számvitel szerint

T16-17 – K495

7. A befektetett pénzügyi eszközök értékvesztésének nyilvántartásba
vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495 – K168/178

8. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományba vétele a

pénzügyi számvitel szerint T21/22/23/24 – K495

9. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt
értékvesztésének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495 – K218-248

10. A nemzeti vagyon induláskori értékének nyilvántartásba vétele a
pénzügyi számvitel szerint

T495 – K411

11 A nemzeti vagyon változása értékének nyilvántartásba vétele a
pénzügyi számvitel szerint

T495/412 – K412/495

12. Az egyéb eszközök induláskori értékének nyilvántartásba vétele a
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12. Az egyéb eszközök induláskori értékének nyilvántartásba vétele a
pénzügyi számvitel szerint T495 – K413

13. A mérleg szerint i eredmény nyilvántartásba vétele a pénzügyi
számvitel szerint

T495/416 – K416/495

    

14. Adott előlegek nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T365 – K495

15. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt  értékvesztésének
nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495 – K3658

16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyilvántartásba vétele a
pénzügyi számvitel szerint

T366 – K495

17. A kapott előlegek nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel
szerint

T495 – K367

18. Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyilvántartásba vétele a
pénzügyi számvitel szerint

T495 – K368

19. Követelések és kötelezettségek állományba vétele

a) Követelések értékvesztéssel csökkentett értékének nyilvántartásba
vétele a költségvetési számvitel szerint

T09(2) – K004

b) Követelések nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T35 – K495

c) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba
vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495 – K358

d) Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele a költségvetési
számvitel szerint

T0021/0022 – K05(2)

e) Kötelezettségek nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 – K42

20. Mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése T495/414 – K495/414

21. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészleteinek átutalása,  átvétele

a) Költségvetési pénzeszközök a pénzügyi számvitel szerint T31-33 – K413

b) Idegen pénzeszközök a pénzügyi számvitel szerint T34 – K3682



22. Kapcsolódó tételek: a nyilvántartásba vételt követő rendező tételek elszámolása a XIV. fejezet 2-9.
pontjai szerint , annak függvényében, hogy mi az átvétel fordulónapja

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

 

TÁVSEGÍTSÉG
EPER - Ügyviteli Modulok / TÁVSEGÍTSÉG
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GYAKORI KÉRDÉSEK KÖNYVELÉSI MEGOLDÁSOKRA
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORI KÉRDÉSEK KÖNYVELÉSI MEGOLDÁSOKRA
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A következő oldalakon a program könyvelési megoldásaival kapcsolatos gyakran feltett kérdésekre válaszolunk.

  

Számla önerő részének kiegyenlítése, könyvelése
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORI KÉRDÉSEK KÖNYVELÉSI MEGOLDÁSOKRA / Számla önerő részének kiegyenlítése,  könyvelése

  

"Számla önerő részének kiegyenlítése, könyvelése"
 
Példa:
Szállítói finanszírozású számlák esetében egy beruházási számla alap részből csak az önerő mértéke kerül elutalásra, viszont az ÁFA teljes összegben, így a számla egy
része kifizetet len tartozás marad a szállító felé.
A számla akkor egyenlítődik ki teljesen, amikor a finanszírozást elutalja az állam a kivitelezőnek, és arról önkormányzatot erről levélben értesít i.
A tájékoztató levél alapján  könyvelésre kerül a kiadás azon része, ami az önerő felett van, illetve a bevétellel szemben pedig el kell számolni a finanszírozási részt.
 
A gazdasági esemény könyvelése a számla banki résztörlesztésénél:

az alap könyvelésekor: T 123479 – K 321
az áfa könyvelésekor pedig a T 1823121 – K 321

 
A tájékoztató levél megérkezésekor:

maradék beruházási alap T 123479 – K 9422/99
 

 
Könyvelési megoldások:
 
1. Két lépésben, külön könyveljük az önrészt és az Áfát, majd a tájékoztató  levél alapján a finanszírozást:
 
A szállítói számla teljes kiegyenlítésének könyveléséhez  meg kell nyitni egy technikai számlát, amelyre úgy könyvelhetünk,  mint egy  általános bankszámlára avval a
különbséggel, hogy itt nem tudunk importálni,  hanem kézzel tudjuk felvinni a forgalmat. 
Ez a technikai bank lehet a 499 vagy a 32 számlaosztályban nyitott bankszámla. Egyenlege nem lehet, így nem fog zavarni a bankszámlák között sem. 

Technika bankszámlát a beállítások menüben a bankszámláknál tudnak felvenni. Bankszámla számot meg lehet adni bármilyen 2x8 számot, elfogadja a rendszer. A kézi
szerkesztés fontos, hogy be legyen pipálva, hiszen kézzel fogjuk felvinni az adatokat. 
A jogosultságot itt is meg kell adni, hogy használni tudjuk. 
A finanszírozás könyveléséhez létre kell hozni a megfelelő kontírsort.
 
2. Egy lépésben könyveljük a beruházási számlát és a finanszírozást:
 
A bankban, a szállítói számla résztörlesztésénél kiválasztjuk a számlát, majd lekönyveljük a számla teljes összegét beruházásra és Áfára. (A szállítói analitikában csak úgy
tudja kiegyenlítetté tenni a számlát, ha a teljes összeg kontírozásakor választja ki a számlát)
Mivel a könyvelt összeg több, mint a ténylegesen utalt számla összege, így az utalást ketté kell kontírozni:
- teljes számla összegre (a számla kiválasztásával)
- fordított sorral az állami finansz írozási rész könyvelésével csökkentjük a már lekönyvelt  bankterhelés összegének az értékét annak érdekében, hogy az a terhelés eredeti
összegével azonos legyen.
A finanszírozás könyveléséhez létre kell hozni a megfelelő kontírsort.
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GYAKORLÓ FELADATOK
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK

 

Kedves Hölgyem/Uram!

 

Az EPER ügyviteli program kezelésének elsaját ításához szeretnénk segítséget nyújtani különböző feladatok megoldásával. 

A "Gyakorló feladatok"  fejezet célja, hogy új felhasználóinak segítse az EPER pénzügyi rendszer megismerését,  megtanulását. Használja ezt az  oktatási anyagot önállóan,
vagy oktató segítségével!  

Lépésről lépésre haladva  végre kell hajtani az egyes leckéket, így a gyakorlatban megtanulható a rendszer használata. 

 

HASZNÁLATA:

A vezérlő (fenti) ikonok jelentése:  

Az első ikon a tartalomjegyzék.
A balra-jobbra nyíl segítségével mozoghat a lapok között. 
A "buborék" ikonnal véleményt, kérdést írhat.
A "csillagok" kijelölésével értékelheti az adott oldalt . 

A feladatok végrehajtása során először az adott témakörrel kapcsolatban talál 3-4 feladatot.  Próbálja megoldani őket egyedül, használva a különböző moduloknál
részletesen leírt magyarázatokat. 

Célszerű külön-külön ablakban megnyitni az EPER programot és a feladatokat. 

Ha készen van a feladattal le tudja ellenőrizni az egyes lépéseket a feladat mellet található "Megoldás" gombra katt intva.

A vélemény ikonra kattintva írja meg, mi volt az, ami miatt megakadt! Ezzel segít bennünket abban,  hogy jobbá tegyük a programot, így közvetetten a saját és a többi
felhasználót is segíti. Előre is köszönjük!

 

FONTOS!

Ne pörgessék végig a lapokat, hanem valóban oldják meg az egyszerűbb feladatokat is, mert ellenkező esetben a nehezebb feladatok nem lesznek érthetőek!

Ne használja az  EPER programot élesben, amíg legalább az érintett  feladatokat nem oldotta meg. 

Ismerje meg az egész rendszert akkor is,  ha csak egy részét fogja használni, ellenkező esetben nem fogja megérteni a belső összefüggéseket, nem látja majd, miért fontos
az egyes lépések végrehajtása!

 

Jó munkát kívánunk és várjuk visszajelzésüket! 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=348


Jó munkát kívánunk és várjuk visszajelzésüket! 

 

Törzsadatok
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok

  

A Törzsadatok menüpontban az

ÜGYFÉLTÖRZS
CIKKTÖRZS
SZÁMLATÜKÖR
KONTÍR SOROK, KONTÍR RENDEZÉS
SZAKFELADATTÖRZS

kezelésére, karbantartására találhatunk példákat.

Minden esetben a menüponton belül vannak felsorolva a feladatok, melyek megoldásait külön-külön részletesen is bemutatjuk. (Például az ügyféltörzs menüpont alatt 3
feladat található. Minden feladat leírása mellett van egy "Megoldása" szöveg is melyre klikkelve megnyílik az az oldal, ahol részletesen bemutatásra kerül az adott feladat
megoldása lépésről lépésre.)

FONTOS!! Ha a törzsadatokban megváltoztatjuk az ügyfél adatait (név, cím stb) akkor a programban mindenhol megváltoz ik, kivéve a vevő számláknál. 

A törzsadatok beállítására az induláskor, következő év nyitásakor mindig szánjunk elég időt. A megfelelő beállításával megkönnyítjük a jövőbeli munkánkat  és rengeteg

időt,  esetleges bosszúságot takaríthatunk meg.

 

  

Ügyféltörzs kezelése
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Ügyféltörzs kezelése

   

Lépjünk be a Számlázó modulban és oldjuk meg a következő feladatokat!

 

1. feladat (Megoldása)

 Vegyünk fel egy magánszemély ügyfelet. töltsük ki a személyes azonosító adatait is. 
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2. feladat (Megoldása)

Vegyünk fel egy új, helyi székhelyű céget kizárólagosan vevő ügyfélnek. Töltsük ki az adószám és a bankszámla adatokat is. 

 

3. feladat (Megoldása)

A 2. feladatban létrehozott cég adatai módosultak, így a cégnév átírására van szükség.  Változtassuk meg az  utca nevét!

 

Jó munkát kívánunk!

 

    

2. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Ügyféltörzs kezelése / 2. feladat megoldása

    

 

2. feladat

Vegyünk fel egy új, helyi székhelyű  céget, kizárólagosan vevő ügyfélnek. Töltsük ki az  adószám és a bankszámla adatokat is.  

 

Először a menüből válasszuk ki a Vevők menüpontot.

A megnyílt oldalon kattintsunk az   gombra.

http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=445
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=446
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=445


 

Az ügyfél típusa sornál a  legördülő ablak segítségével válasszuk ki a Vevő megnevezést.  



 

Ha kitöltöttük az adatokat kattintsunk a  gombra.



Ha jól dolgoztunk frissítés után a létrehozott cég megjelenik a listában.

 

    

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Ügyféltörzs kezelése / 1. feladat megoldása

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=447


 

1. feladat

Vegyünk fel egy magánszemély ügyfelet, töltsük ki a személyes azonosító adatait is.  

 

Lépjünk be a számlázó modulba. A menüben válasszuk ki a  Vevők fület.

Kattintsunk az  gombra.

 



 

Töltsük ki értelemszerűen az adatokat, majd kattintsunk a  gombra.

 



 

Ha jól dolgoztunk frissítés után az  elmentett  név megjelenik a listában.

 



    

3. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Ügyféltörzs kezelése / 3. feladat megoldása

    

 

3. feladat

A 2. feladatban létrehozott cég adatai módosultak, így a cégnév átírására van szükség.  Változtassuk meg a az utca nevét.

 

FONTOS!! Ha törzsadatokban megváltoztatjuk (módosítjuk) az ügyfél adatait (név, cím stb) akkor a programban mindenhol megváltozik,  kivéve a vevő
számláknál.   

 

Kattintsunk a javítani kívánt sor végén található  gombra.

 

Javítsuk ki a címet. (Ezzel a módszerrel bármelyik adatot módosíthatjuk.) 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=446


A módosítások mentése után a listában már az új adatokkal szerepel az ügyfél.



 

 

 

FONTOS!!

Ha törzsadatokban megváltoztatjuk (módosítjuk) az ügyfél adatait (név, cím stb) akkor a programban mindenhol megváltozik, kivéve a vevő számláknál. 

  

Cikktörzs kezelése
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Cikktörzs kezelése

   

Lépjünk be a Számlázó modulba és végezzük el a következő feladatokat!

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=440


 

Vegyünk fel a következő szolgáltatásokat a cikktörzsbe!

 

1. feladat (Megoldása)

- Cikk elnevezése: Terembérlet. 

- Áfa: mentes az adó alól.

- Összege 12.000 Ft/hó. 

 

2. feladat (Megoldása)

- Cikk elnevezése : Fa kivágás.

- Mennyiségi egység: óra.

- Egységár: nettó 2000 Ft.

- Áfa: 27 %.

 

3. feladat (Megoldása)

- Cikk elnevezése: Ingatlan értékbecslési díj

- Áfa: Áfa körön kívüli, közhatalmi díj

- Összege: 23.000.- 

 

4. feladat (Megoldása)

- Cikk elnevezése: Felnőtt étkeztetési díj. 

- Egységár: bruttó 480 Ft/nap.

- Áfa 18%.

 

5.  feladat (Megoldása)

- Módosítsuk a 4. feladatban létrehozott felnőtt étkezési díjat az alábbiak szerint. 

- 680 Ft/nap.

- a többi adat változatlan.

http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=449
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=450
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=451
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=452
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=568


  

Jó munkát kívánunk!

 

FONTOS!! 

Ha a törzsadatokban megváltoztatjuk (módosítjuk) az adatokat, akkor a programban mindenhol megváltozik, kivéve a vevő számláknál. 

 

    

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Cikktörzs kezelése / 1. feladat megoldása

    

 

1. feladat 

- Cikk elnevezése: Terembérlet.

- Áfa: mentes az adó alól.

- Összege: 12.000 Ft/hó.   

 

Kattintsunk a Számlázó modulban a Cikktörzs fülre, majd a megjelenő ablakban az  gombra.

 

A megjelenő ablakban a feladatnak megfelelően töltsük ki az adatokat, utána kattintsunk a  gombra.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=449


 

 Ha jól dolgoztunk akkor a felvitt új cikk megjelenik a listában.

 

 

    

2. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Cikktörzs kezelése / 2. feladat megoldása

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=450


 

2. feladat

- Cikk elnevezése: Fa kivágás.

- Mennyiségi egység: óra.

- Egységár: nettó 2000 Ft.

- Áfa: 27%. 

   

A Számlázó modulban kattintsunk a Cikktörzs fülre, majd a megjelenő ablakban az  gombra.

 

A megnyíló ablakban értelemszerűen töltsük ki az adatokat, majd kattintsunk a  gombra.  

 



 

 

Ha jól dolgoztunk a felvitt adatok megjelennek a listában.

 

    

3. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Cikktörzs kezelése / 3. feladat megoldása

    

 

3. feladat 

- Cikk elnevezése: Ingatlan értékbecslési díj

- Áfa: áfa körön kívüli.

- Összege: 23.000 Ft.

 

A Számlázó modulban kattintsunk a Cikktörzs fülre, majd az  gombra.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=451


A Számlázó modulban kattintsunk a Cikktörzs fülre, majd az  gombra.

 

 

A feladatnak megfelelően töltsük ki az adatokat, majd kattintsunk a  gombra.  

 

 

Ha jól dolgoztunk akkor a felvitt adatok megjelennek a listában.



 

    

4. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Cikktörzs kezelése / 4. feladat megoldása

    

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=452


 

4. feladat 

- Cikk elnevezése: Felnőtt étkezési díj

- Egységára: bruttó 480 Ft/nap.

- Áfa: 18%.  

 

A Számlázó modulban válasszuk ki a Cikktörzs fület, majd a megjelenő lapon kattintsunk az   gombra.

 

A megnyíló ablakban a feladatnak megfelelően töltsük ki az adatokat, majd kattintsunk a  gombra.

 

Ha jól dolgoztunk a felvitt adatok megjelennek a listában.



    

5. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Cikktörzs kezelése / 5. feladat megoldása

    

 

5. feladat  

 - Módosítsuk a 4. feladatban létrehozott felnőtt étkezési díjat az alábbiak szerint.

- Egységár: bruttó 680 Ft/nap.

- A többi adat változatlan.

 

A Számlázó modulban a menüből válasszuk ki a Cikktörzs fület. A megjelenő ablakból keressük ki a korábban létrehozott Felnőtt étkezés sorát. Kattintsunk a sor végén

található  gombra.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=568


 

Írjuk át az összeget, majd kattintsunk a  gombra.



 

Ha jól dolgoztunk akkor a változtatás megjelenik a listában.



 

FONTOS!!

Ha a törzsadatokban megváltoztatjuk (módosítjuk) az adatokat, akkor a programban mindenhol megváltozik, kivéve a vevő számláknál. 

  

Számlatükör kezelése
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Számlatükör kezelése

   

Lépjünk be a Rendszer beállítások modulba, majd a törzsadatok között a főkönyvi törzsadat állományban végezze el az alábbi feladatokat!

 

1. feladat (Megoldása)

- A központi számlatükörben szűrjünk a 2. számlaosztályra.

- Jelöljük ki az intézményünkben használt főkönyvi számlákat. 

 

2. feladat (Megoldása)

-  Ellenőrizzük le, hogy a 54422 főkönyvi számla használatban van e. Ha nincs, tegyük azzá.

 

3. feladat (Megoldása)

- Keressünk rá azokra a számlákra melyek "Fo. .." kezdődnek.

- Változtassuk meg a megjelenítendő sorok számát a választható legnagyobb értékre.

- Töröljük a szűrési feltételeket.

- Jelenítsük meg azokat a főkönyvi számokat, amelyek használatban vannak. 

 

4. feladat (Megoldása)

- Keressünk rá a  312 főkönyvi számú Valuta pénztár főkönyvi számára.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=441
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=454
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=455
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=456
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=570


- Keressünk rá a  312 főkönyvi számú Valuta pénztár főkönyvi számára.

- Ha nincs használatban, jelöljük ki, hogy az  legyen. 

- Bontsuk alá még egy, "Valutapénztár EUR" megnevezésű,  3121 főkönyvi számú számlára.

 

Jó munkát kívánunk!

 

    

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Számlatükör kezelése / 1. feladat megoldása

    

1. feladat
  
- A központi számlatükörben szűrjünk a 2. számlaosztályra.
- Jelöljük ki az intézményünkben használt főkönyvi számlákat. 

 

Lépjünk be a Rendszer, beállítás modulba. A megjelent intézmények közül válasszuk ki melyikkel szeretnénk dolgozni.

 
 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=454


A menüben kattintsunk a Törzsadatok fülre.
 

 

 

A következő oldalon válasszuk ki a Főkönyvi szám menüpontot.



 

A Főkönyvi szám azonosító alatt található mezőbe írjunk be e 2-es számot, majd a program automatikusan elkezd rákeresni a kettővel kezdődő főkönyvi számokra.



 

A Használatban van oszlop alatti kis kockákba ki tudjuk jelölni azokat a számlaszámokat, amelyeket használni szeretnénk a könyvelés folyamán.

 

    

2. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Számlatükör kezelése / 2. feladat megoldása

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=455


EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Számlatükör kezelése / 2. feladat megoldása
    

2. feladat

- Ellenőrizzük le, hogy a 54422 főkönyvi számla használatban van e. Ha nincs , tegyük azzá.

 

Lépjünk be a Rendszer, beállítás modulba, a megjelent intézmények közül válasszuk ki, hogy melyikkel szeretnénk dolgozni.

 

A menüben kattintsunk a Törzsadatok fülre.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=455


 

 

A megjelenő oldalon válasszuk ki a Főkönyvi szám menüpontot.



 

 

 A keresőmezőbe írjuk be a megadott  számot (54422), a program automatikusan elkezd keresni.

 



 

Ellenőrizzük le, hogy a Használatban van oszlopban az 54422 főkönyvi számú sor végén  a jelölőnégyzetben szerepel pipa vagy sem. Ha nincs jelöljük ki.

 

 

 Ezentúl a program bármely részénél, ha szükség van erre a főkönyvi számlára, szerepelni fog a felkínált listában.



    

3. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Számlatükör kezelése / 3. feladat megoldása

    

 

3. feladat

- Keressünk rá azokra a számlákra melyek "Fo.." kezdődnek.

- Változtassuk meg a megjelenítendő sorok számát a választható legnagyobb értékre.

- Töröljük a szűrési feltételeket.

- Jelenítsük meg azokat a főkönyvi számokat, amelyek használatban vannak.

 

Lépjünk be a Rendszer, beállítás modulba. A megjelent intézmények közül válasszuk ki, hogy melyikkel szeretnénk dolgozni.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=456


    

A menüben kattintsunk a Törzsadatok fülre.

 

 

A megjelenő oldalon válasszuk ki a Főkönyvi szám menüpontot.



 

A Főkönyvi szám név alatt i kereső mezőbe írjuk be az "fo" betűket, a program azonnal rá is keres az ilyen kezdetű szavakra.

A jobb alsó sarokban található Oldal méret gomb segítségével állítsuk be a  megjelenítendő sorok számát 100-ra.
 

 

 A program átvált 100 soros megjelenítésre. 

 



 

 

 Töröljük a szűrési feltételeket a Szűrők törlése gombbal.

 

A Használatban van oszlop alatt a lenyíló mezőből válasszuk ki a Bejelölt elnevezést. A program megjelenít i azokat a sorokat amelyek ki vannak pipálva.



A Használatban van oszlop alatt a lenyíló mezőből válasszuk ki a Bejelölt elnevezést. A program megjelenít i azokat a sorokat amelyek ki vannak pipálva.

 

    

4. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Számlatükör kezelése / 4. feladat megoldása

    

 

4. feladat

- Keressünk rá a 312 főkönyvi számú Valutapénztár elnevezésű főkönyvi számlára.

- Ha nincs használatban, jelöljük ki, hogy használatban legyen.

- Bontsuk alá még egy, "Valutapénztár EUR" elnevezésű, 3121 főkönyvi számú számlára.

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=570


Lépjünk be a Rendszer, beállítás modulba. A megjelent intézmények közül válasszuk ki, hogy melyikkel szeretnénk dolgozni.

    

A menüben kattintsunk a Törzsadatok fülre.

 

 

 A megjelenő oldalon válasszuk ki a  Főkönyvi szám menüpontot.



 

 

A keresést kétféle módszerrel végezhetjük.

Az első, hogy a "Főkönyvi szám név" oszlop elnevezés alatt található keresőmezőbe beírjuk a Valutapénztár szót, vagy töredékét. Példánkban csak a valuta szó került
beírásra. Így értelemszerűen az összes olyan sor megjelenik találatként amelyikben szerepel a valuta szó.



 

 

A második módszer, hogy a "Főkönyvi szám azonosító" osz lop elnevezés alatt található keresőmezőbe beírjuk a 312 számot.

Ha nincs használatban, pipáljuk be a sorvégén lévő négyzetet.



 

Az Új sor gombra kattintva szúrhatunk be új számlaszámot.

Töltsük ki a sorokat a feladatban megadott adatokkal, majd kattintsunk a  gombra.  

 

Mentés után a program értesítést küld a sikeres mentésről. Ezt az  OK gombra kattintva fogadjuk el. 



 

  

Szakfeladattörzs kezelése
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Szakfeladattörzs kezelése

   

Lépjen be a Rendszer, beállítás modulba, majd a Törzsadatok között, a Szakfeladatok állományban végezze el az alábbi feladatokat!

 

1. feladat (Megoldása)

- Szűrjük le a listában az oktatáshoz tartozó szakfeladatokat.

- A megjelenítendő sorok számát változtassuk meg 100 sorra. 

- Jelöljük ki belőle azokat a szakfeladatokat, amelyeket a könyvelés során használni fogunk. 

 

2. feladat (Megoldása)

- Keressünk rá a "Nappali" kezdetű elnevezésekre.

- Töröljük a szűrési feltételeket.

 

3. feladat  (Megoldása)

- Ellenőrizzük le, hogy az

562917-1,
562919-1,

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=442
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=571
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=572
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=573


  szakfeladat használatban van e? 

- Ha nincs, vegyük fel a "Használatban van" szakfeladatok közé. 

 

Jó munkát kívánunk! 

 

    

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Szakfeladattörzs kezelése / 1. feladat megoldása

    

 

1. feladat

- Szűrjük le a listában az oktatáshoz tartozó szakfeladatokat.

- A megjelenítendő sorok számát változtassuk meg 100 sorra.

- Jelöljük ki belőle azokat a szakfeladatokat, amelyeket a könyvelés során használni fogunk.

(Példánkban egy Óvoda intézménybe léptünk be,  így az intézményhez  kapcsolódó szakfeladatokat jelöltük ki.)   

 

 

Lépjünk be a Rendszer, beállítás modulba. Válasszuk ki,  hogy melyik intézménnyel akarunk dolgozni.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=571


 

 

A menüben kattintsunk a Törzsadatok fülre.

 

 

A megjelenő oldalon válasszuk ki a Szakfeladat menüpontot.



 

 

A Szakfeladat szám oszlop keresőmezőjébe írjuk be az oktatással kapcsolatos szakfeladatok számát (85). 



 

 Állítsuk át a megjelenítendő sorok számát 100 sorra, a  jobb alsó sarokban található Oldal méret állító gombbal.

 

Válasszuk ki azokat a szakfeladatokat amelyek az adott intézményre jellemzőek, és utána jelöljük be használatra a sorok végén található négyzet bepipálásával.



 



    

2. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Szakfeladattörzs kezelése / 2. feladat megoldása

    

 

2. feladat

- Keressünk rá a "Nappali" kezdetű elnevezésekre.

- Töröljük a szűrési feltételeket.

 

Lépjünk be a Rendszer, beállítás modulba és válasszuk ki, hogy melyik intézménnyel szeretnénk dolgozni.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=572


 

 A menüben katt intsunk a Törzsadatok fülre.

 

 

 A megjelenő oldalon válasszuk ki a  Szakfeladat menüpontot.

 

 

 A Szakfeladat név oszlop keresőmezőjébe írjuk be a "Nappali" szót.



 

A program automatikusan elkezdte keresni a nappali kezdetű kifejezéseket.

Töröljük a szűrési feltételeket a  gombbal. 



 

 

    

    

3. faladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Szakfeladattörzs kezelése / 3. faladat megoldása

    

 

3. feladat

- Ellenőrizzük,  hogy az

562917-1,
562919-1   

  számú szakfeladat használatban van e.

- Ha nincs vegyük fel a Használatban van szakfeladatok közé. 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=573


 

Lépjünk be a Rendszer, beállítás modulba és válasszuk ki, hogy melyik intézménnyel szeretnénk dolgozni.

 
 
 

 
 
 A menüben katt intsunk a Törzsadatok fülre.
 

 
 
 
 A megjelenő oldalon válasszuk ki a  Szakfeladatok menüpontot.
 



 
 
 
 A Szakfeladat szám oszlop keresőmezőjébe írjuk be az 562917-1 számot.
 



 

Ha nincs használatban (nincs bepipálva a sor végén található négyzet), akkor jelöljük ki használatra, majd tegyünk ugyan így a másik szakfeladattal is.

 

 

  



  

Kontírsorok kezelése
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Kontírsorok kezelése

   

Lépjen be a Rendszer, beállítás modulba, a Törzsadatok fül kiválasztása után a Kontír sorok menüpontban végezze el az alábbi feladatokat!

 

1. feladat  (Megoldás)

- Hozzon létre új kontír sortokat az alábbi feltételekkel!

       Első kontír sor:

Tojás vásárlás.
Áfa 18%, levonható.
Szakfeladat: a példánkban egy óvoda intézmény könyvelésébe léptünk be, így a szakfeladat is ehhez igazodik.
Használat: csak pénztárban

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=443
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=581


Használat: csak pénztárban

       Második kontír sor: 

Élelmiszer vásárlás
Áfa 18%, levonható
Szakfeladat: óvoda
Használat: csak pénztárban 

 

2. feladat  (Megoldás)

- Válasszuk ki a Kontír rendezés menüpontot, és vonjuk össze az 1. feladatban szereplő kontír sorokat egy sorrá.

 

3. feladat  (Megoldás)

- A 2. feladatban összevont tételben változtassuk meg a szakfeladatot az óvodai étkezésére (562912-1).

 

Jó munkát kívánunk! 

 

 

    

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Kontírsorok kezelése / 1. feladat megoldása

    

1. feladat

- Hozzon létre új kontír sortokat az alábbi feltételekkel!

       Első kontír sor:

Tojás  vásárlás.
Áfa 18%, levonható.
Szakfeladat: a példánkban egy óvoda intézmény könyvelésébe léptünk be, így a szakfeladat is ehhez igazodik.
Használat: csak pénztárban.

       Második kontír sor: 

Élelmiszer vásárlás.

http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=582
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=583
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=581


Élelmiszer vásárlás.
Áfa 18%, levonható.
Szakfeladat: óvoda.
Használat: csak pénztárban. 

 
Lépjünk be a Rendszer, használat modulba és válasszuk ki az intézményt. 
 

 
 
 
 A következő lépésként kattintsunk a felső menüsorból a  Törzsadatok fülre. 
 



 
 
 Válasszuk ki a  Kontír sorok menüpontot.
 



 

 Katt intsunk a lap bal alsó sarkában található  gombra.
 

 
 
Töltsük ki az adatokat! 
 



 
 
 

 
Ha kitöltöttük az adatokat kattintsunk a  gombra.
 
 

 
 
 
 A fenti lépések alapján hozzuk létre a másik kontír sort is, majd kattintsunk a  gombra.
  



 
 
 
A kontír sorok között megtaláljuk a létrehozott tételeinket.
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

2. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Kontírsorok kezelése / 2. feladat megoldása

    

2. feladat 

- Válasszuk ki a Kontír rendezés menüpontot, és vonjuk össze az 1. feladatban szereplő  kontír sorokat egy sorrá.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=582


 

Lépjünk át a Kontír rendezés menüpontba.

  

Keressük ki az 1. feladatban létrehozott tételeket, pipáljuk be a sorok elején található kis jelölőnégyzetet, majd kattintsunk a  gombra.

  

A program felajánl egy kontír azonosítót (megnevezést) a mentéshez. Igyekezzünk olyan nevet választani amely általánosan mindenhol használható az adott  témakörben.
Írjuk át a nevet!



 
 

Ha át írtuk az azonosítót,  kattintsunk az Összevonás gombra. 
 

 

A program figyelmeztető üzenetet küld az összevonásról.  Ezt fogadjuk el az OK gombbal.

  

Az összevont tétel megjelenik a listában. 

 

 

Legyünk mindig nagyon körültekintőek, ha tételek összevonására van szükség, mert a változtatások a program egészére kihatnak, visszamenőlegesen is .



    

3. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Törzsadatok / Kontírsorok kezelése / 3. feladat megoldása

    

3. feladat 

- A 2. feladatban összevont tételben változtassuk meg a szakfeladatot az óvodai étkezésére (562912-1).

 

Lépjünk be a Kontír sorok menüpontba.

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=583


 

Keressük meg  az előző feladatban összevont tételt. Ezt legegyszerűbben a Kontír azonosító oszlopban található keresőmező segítségével tehetjük meg. Ide írjuk be azt a
megnevezést (vagy a megnevezés töredékét) amin elmentettük a kontír sort.  Ha megtaláltuk a javítani kívánt sort, kattintsunk az előtte található  gombra.

A kontír sorok szerkesztésénél mindig körültekintően járjunk el, mert a sorok módosítása az eddig az adott kontír sorral lekönyvelt tételek könyvelését is
módosítani fogja. 

 

A megnyíló felületen javítsuk ki a szakfeladatot.



 

 

 Végül mentsük az adatokat.

 

A listában már a kijavított számmal szerepel a szakfeladat.



 

  

 

Költségvetés
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Költségvetés

  

Lépjen be a Költségvetés tervezése modulba, és oldja meg a feladatokat!

 

1. feladat  (Megoldása)

 Az alábbi példában egy óvoda költségvetése található. Nyomtassa ki és vigye fel adatokat az Elemi költségvetés menüpont alatt .

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=377
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=378


  

 



 
 

2. feladat (Megoldása)
 
Módosítsuk az 1. feladatban elkészített költségvetés sorait az alábbiak alapján:

szakmai anyagok (54711) 300 eFt-ról 245 eFt-ra
könyvbeszerzés (54411) 30 eFt-ról 85 eFt-ra
munkaruha, védőruha (5481) 568 eFt-ról 468 eFt-ra
bérleti és lízingdíjak (55212) 30 eFt-ról 130 eFt-ra. 

 
 
3. feladat (Megoldása)
 

Költségvetés elfogadása/feladása
Ellenőrzés a Kötelezettségvállalás modulban 

 

Jó munkát kívánunk! 

 
 

 

http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=379
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=380


   

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Költségvetés / 1.  feladat megoldása

   

1. feladat

Az alábbi példában egy óvoda költségvetése található. Nyomtassa ki és vigye fel adatokat az Elemi költségvetés menüpont alatt.

 

 

 

Lépjünk be a Költségvetés tervezése modulba.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=378


  

 

Válasszuk ki az  óvoda intézményt!

 

 
 

Kattintsunk az Elemi költségvetés menüpontra.  
 

 

 

 Válasszuk ki az évet, majd az adatok felviteléhez katt intsunk az   gombra. 



 Válasszuk ki az évet, majd az adatok felviteléhez katt intsunk az   gombra. 

 

 

 Vigyük fel az adatokat a példából,  majd katt intsunk a  gombra.



 
 
 

 
 Ezzel rögzítettük is az első sort.  Tegyünk így a többivel is.
 

 
 
 
 

 
 
Ha kész mind, a  táblázat jobb felső része fölött láthatjuk a bevételek, kiadások és a hiány összegét. Ha jól dolgoztunk a bevétel és a kiadás összege egyenlő, a hiány pedig
nulla.
 

 
 



 
 
 

 
 
 

   

2. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Költségvetés / 2.  feladat megoldása

   

2. feladat
 
Módosítsuk az 1. feladatban elkészített költségvetés sorait az alábbiak alapján:

szakmai anyagok (54711) 300 eFt-ról 245 eFt-ra
könyvbeszerzés (54411) 30 eFt-ról 85 eFt-ra
munkaruha, védőruha (5481) 568 eFt-ról 468 eFt-ra
bérleti és lízingdíjak (55212) 30 eFt-ról 130 eFt-ra. 

 
 
 
Lépjünk be a Költségvetés tervezése modulba.
 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=379


 
 
 
 
 
 

Válasszuk ki az  óvoda intézményt! 
 



 
 
 
 
 

Keressük meg a módosítani kívánt sort, és kattintsunk a végén található  gombra. 
 

 
 
 
 
 
 

Módosítsuk az összeget, és kattintsunk a  gombra. 
 

 
 
 
 



 
 
 

Az első tétel átírása, mentése után látszik, hogy az egyensúly kibillent. Í rjuk át a fentiek alapján a maradék három tételt is. 
 

 
 
 
 
 
 

Ha jól dolgoztunk, akkor a bevétel és a kiadás ismét egyenlő, a hiány pedig  nulla. 
 



 
 

   

3. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Költségvetés / 3.  feladat megoldása

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=380


EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Költségvetés / 3.  feladat megoldása
   

3. feladat   
 

Költségvetés elfogadása/feladása
Ellenőrzés a Kötelezettségvállalás modulban 

 
 
 
 
 
Lépjen be a Költségvetés tervezése modulba.
 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=380


 
 
 
Válasszuk ki az  óvoda intézményt!
 

 
 
 
 
 

Kattintsunk a bal alsó sarokban a  gombra. 
 



 
 
 
 
 
 

A program a feladás véglegesítéséhez megerősítést kér. Ezt fogadjuk el az Ok gombbal. 
 

 
 
 
 
 

A költségvetés feladásra került.
 



 
 

Most lépjünk át  a Kötelezettségvállalás modulba, lépjünk be szintén az óvoda intézménybe. Válasszuk ki a Kimutatások menüpontot. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Számlázó
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Számlázó

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=349


EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Számlázó
  

Lépjünk be a Számlázó modulba és oldjuk meg a következő feladatokat!

 

1. feladat  (Megoldása)

 - Vegyünk fel egy új készpénzes számlát az alábbi paraméterekkel:

 Új vevő felvétele: 

Név: Kovács Pál.
Személyes adatok megadása.

 Új cikk felvétele:

Közterület használat.
1500 Ft/nap.
Mentes. 

 

 

2. feladat (Megoldása)

 - Vegyünk fel egy új átutalásos számlát az alábbi paraméterekkel: 

  Új vevő felvétele: 

Név: Tóth Zoltán és Tsa Kft.
Adatok megadása.

     

 2 új cikk felvétele:

Közterület használat.
1.500 Ft/nap.
3 nap.
Mentes. 

Piac napijegy 
10.000 Ft/nap
Mentes
Megjegyzés: "Petőfi úti piac".

 

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=349
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=355
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=358


 

3. feladat (Megoldása) 

- Ellenőrizzük az 1. és a 2. feladatban létrehozott számlákat a számlalistában és a hátralékos számlák között.

 

 

Jó munkát kívánunk!

 

A későbbi funkciók tanulása során látni fogjuk, hogy a kibocsátott számlák megjelennek a házi pénztárban és a bank kontírozáskor. Bekerülnek az ÁFA kimutatásba is
(kiegyenlítéskor, vagy 45 nap halasztás után). 

 

   

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Számlázó / 1. feladat megoldása   

 

 1. feladat 

 - Vegyünk fel egy új készpénzes számlát az alábbi paraméterekkel:

 Új vevő felvétele: 

Név: Kovács Pál.
Személyes adatok megadása.

 Új cikk felvétele:

Közterület használat.
1500 Ft/nap.
Mentes. 

 

 

 

Lépjünk be a Számlázó modulba.

http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=356
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=355


 

 

Válasszunk ki, hogy melyik intézménnyel szeretnénk dolgozni.



 

 

Kattintsunk az új számla menüpontra. 



 

 

 Válasszuk ki a  lenyíló fülek segítségével a fizetés módját. Utána kattintsunk az  gombra.



 

Töltsük ki a mezőket.! A saját munkánkat könnyítjük meg, ha a későbbiek folyamán törekszünk a minél teljesebb körű adatok megadására.  Ha kész, nyomjuk meg a 

 gombot.

 

 

 

A mentés után visszakapjuk az új számla felvétel felületét. A vevő mezőnél kezdjük el beírni a nevet és a program automatikusan rákeres.  Válasszuk ki a nekünk megfelelőt.



 

 

Töltsük ki a többi adatot is és nyomjuk meg a  gombot.



 

 

Figyelmeztető ablak jelenik meg a számla felvételéről, ezt az OK gombbal fogadjuk el.  

 

 

 

Megjelennek az előnézeti fejléc adatok, ezalatt pedig a cikk megadásához szükséges mezők. Kattintsunk az  gombra.

 



 

 Töltsük ki a mezőket a feladatban megadottak alapján, ha kész kattintsunk a  gombra.

 

 

 

Az új cikk adataival kitöltődnek a mezők. Írjuk be a mennyiséget és kattintsunk a  gombra. 



 

 

 

Következő lépésként kattintsunk a  gombra. 



 

 

A program megkérdezi, hogy valóban lezárhatja e. Lezárás után módosításra nincs lehetőség. 

Válasszuk az OK gombot. 

 

 

Ezután megadhatjuk, hogy hány példányra van szükségünk,  illetve itt lehet kinyomtatni a számlát.



 

 

A  gomb megnyomása után a program felkínálja a számla elmentésének lehetőségét pdf formátumban a saját számítógépünkre, melyből a
számla bármikor kinyomtatható. 

Célszerű rendszerezve tárolni ezeket a fájlokat.  



 

 

A létrehozott számla előnézeti képe:

 



   

2. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Számlázó / 2. feladat megoldása

   

 

2. feladat 

 - Vegyünk fel egy új átutalásos számlát az alábbi paraméterekkel: 

  Új vevő felvétele: 

Név: Tóth Zoltán és Tsa Kft.
Adatok megadása.

     

 2 új  cikk felvétele:

Közterület használat.
1.500 Ft/nap.
3 nap.
Mentes. 

Piac napijegy 
10.000 Ft/nap
Mentes
Megjegyzés: "Petőfi úti p iac".

 
 
Lépjünk be a Számlázó modulba.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=358


  
 
 
Válasszuk ki, hogy melyik intézménnyel szeretnénk dolgozni.



  
 
 
Kattintsunk az Új számla menüpontra és kezdjük el kitölteni a mezőket.
 

  
 
 

Adjuk hozzá új ügyfélként a feladatban megadott céget, majd kattintsunk a  gombra.
 



 
 
 

Mentés után, ha elkezdjük a Vevő mezőbe beírni az imént létrehozott cég nevét, a program automatikusan rákeres. Válasszuk ki a  nekünk megfelelőt a megjelenő
listából. 
 



 
 
 

Töltsük ki a többi adatot is és kattintsunk a  gombra. 
 

 
 

 
 
 
 A program rákérdez, hogy valóban felvegye e,  ezt fogadjuk el az OK gombbal.
 



 
 
 
 
 Megjelenik a számla fejléce. Az alatta lévő részen kell a cikk(ek) részleteit megadni.
 

 

 
 
 
 Ha kész, adjuk hozzá a másik cikkfajtát is. Az még nem szerepel a cikktörzsben, ezért  létre kell hozni.
 



 
 
 

 
Töltsük ki az adatokat a feladatban megadottak alapján,  majd mentsük el. 
 

 
 
 
 
 Mentés után az  adatok egyből felajánlásra kerülnek.
 



 
 
 
 

 Zárjuk le a számlát a  gombbal.
 



 
 
 
 
 A program megerősítést kér, fogadjuk el az OK gombbal.
 

 
 
 
 
 

 Nyomtassuk ki a számlát a  gomb megnyomásával.
 



 
 
  
Az elkészített számlát el tudjuk mentetni a saját számítógépünkre pdf formátumban. Célszerű ezeket a fájlokat rendszerezve tárolni.
 
 

 



 
 
 
Az elkészített számla előnézeti képe, melyen szerepel a  megjegyzés is. 
 
 

 
 



 

   

3. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Számlázó / 3. feladat megoldása

   

 

3. feladat

- Ellenőrizzük az 1. és a 2. feladatban létrehozott számlákat a számlalistában és a hátralékos számlák között. 

 

Lépjünk be a Számlázó modulba.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=356


  

Válasszuk ki, hogy melyik intézménnyel szeretnénk dolgozni. (válasszuk azt amelynél megoldottuk az 1. és a 2. feladatot, mert azokat ellenőrizzük!  ) 

 



 

Lépjünk be a Számlalista menüpontba,  és a szűrők segítségével ellenőrizzük le, hogy megjelentek e a listában az 1. és 2. feladatban létrehozott számlák (az első képen a
készpénzes számla van, rögtön alatta pedig az  átutalásos számla).  A vevő neve előtt található  jellel megnézhetjük a számla jellemzőbb adatait.

A későbbiek folyamán a sz ínek segítenek a különböző számlatípusokat megkülönböztetni.  

 



  

Most szintén ellenőrizzük le a számlákat a hátralékos listában. Lépjünk át a Hátralékos menüpontba. I tt is segítséget nyújtanak a színek. Ennek akkor lesz igazán funkciója,
ha már sok számlát felvittünk.

 

A számla részleteit a sor elején található  gombbal nézhetjük meg. A számla összes adatát pedig a sor végén található  gombra kattintva érhetjük el.

 

 

 



 

Házipénztár
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Házipénztár

  

Lépjen be a Ház ipénztár modulba és végezze el az alábbi feladatokat!

 

1. feladat  (Megoldása)

Bevételi pénztárbizonylat kiállítása a korábban a  Számlázó modulban létrehozott két számlának. (Példánkban Kovács Pál és Tóth Zoltán és Tsa Kft nevére kiállított
számlák.) 

 

2. feladat  (Megoldása)

Segély előleg kiadása, majd utalásból levonással történő megszüntetése.

 

3. feladat  (Megoldása)   

Elszámolási előleg kiadása: 35 000 Ft
Visszavételezése bevételi pénztárbizonylaton
Számla kifizetése kiadási pénztárbizonylaton,  számlaszám felsorolásával.

 Számla adatai:  tisztítószer, 27 % áfa, bruttó 26 589 Ft, számla sorszáma: KP65-00562369

 

4. feladat  (Megoldása)

 A 3.  feladat eseményeiről készítsünk pénztárjelentést,  címletezéssel.

 

 

Jó munkát kívánunk! 

   

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Házipénztár / 1. feladat megoldása

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=361
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=362
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=364
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=366
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=370
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=362


   

1. feladat

Bevételi pénztárbizonylat kiállítása a korábban a  Számlázó modulban létrehozott két számlának.

(Példánkban Kovács Pál és Tóth Zoltán és  Tsa Kft  nevére kiállított számlák. A gyakorlást ugyan azon intézményben végezzük,  különben nem fognak megjelenni a
számlák.) 

 

Lépjünk be a Házipénztár modulba.

http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=355
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=358


 

 

 Válasszuk ki azt az intézményt amelyben korábban megoldottuk a Számlázó modul feladatait.

 

 

Válasszuk ki a Bevételi pénztárbizonylat menüpontot. 



 

 

Töltsük ki a Bizonylat kelte mezőt,  majd a Jogosult mezőnél kezdjük el beírni a korábban a Számlázó modulban elkészített számla alapján a nevet. 

 

 

A Kiegyenlített számla mezőnél válasszuk ki a  korábban kiállított  számlát. (Későbbiek folyamán itt megjelenik majd az összes, ehhez  a névhez tartozó kiállított számla.
Most csak egy ilyen van.) 



 

 

A Megjegyzés rovatban mindig ugyan azokat a kifejezéseket használjuk! Erre azért van szükség, mert a könyvelésnél ez  alapján is lehet csoportosítani a könyvelési
tételeket, ezzel nagyban segítjük a könyvelő munkáját.

A másik ok pedig a program az egyszer már beírt szöveget megjegyz i, és a későbbiek folyamán fel fogja ajánlani, ha újra ilyen típusú bizonylatot állítunk ki.

Kattintsunk a  gombra. 



 

Az elkészült bizonylat és utalványrendelet kinyomtatható.

 

 Bevételi pénztárbizonylat



 Utalványrendelet



 

Most készítsük el ugyan így a másik bevételi bizonylatot is. Ez két külön tételből áll, így ezt külön meg kell bontani. Először a helypénzt vezetjük fel.



 

 

 

 Utána -t kérve a közterület használatot is. Ha kész, kattintsunk a  gombra.

 



 

 

Végül a  gombra.

 

 

Nyomtassuk ki itt is a bizonylatokat.

 





 

 

   

2. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Házipénztár / 2. feladat megoldása

   

 

2. feladat 

   Segély előleg kiadása,  majd utalásból levonással történő megszüntetése. 

    

 

Lépjünk be a Házipénztár modulba.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=364


  

 

Válasszuk ki azt az intézményt, amellyel dolgozni szeretnénk, majd kattintsunk a  gombra.

 

 

A menüsorban kattintsunk az Új előleg menüpontra.



 

 

A segély előleg megnevezés előtti karikát jelöljük meg, majd alatta értelem szerűen töltsük ki az adatokat. Ha a Jogosult nem szerepel még az adatbázisban vegyük fel a
korábban tanultak alapján az Új ügyfél felvétele gombbal.  A megjegyzés rovattal a könyvelés munkáját segítjük, így igyekezzünk ugyanazokat a megnevezéseket használni.

  

 

A pirossal megjelölt mezők kitöltése kötelező. Ha kész kattintsunk a  gombra. 



 

Nyomtassuk ki a  bizonylatot és az utalványrendeletet. 



 
 



 
 

 



 
 
 

Most szüntessük meg az előleget, ehhez kattintsuk az Előlegek menüpontra. Jelenleg három módon tudjuk a kiadott előlegeket, segélyeket visszavenni. A példában az
Utalásból történő visszafizetés szerepel, ezért válasszuk ki azt.
 

 
 
 

A program rákérdez a kiegyenlítés dátumára, illetve az  összegre. Itt lehet beírni ha nem a teljes összeg került visszafizetésre. A példában a teljes összeg kiegyenlítésre

kerül. Ha kitöltöttük a mezőket, kattintsunk a  gombra.
 
 

 
 
 
A Pénztáros kezdőlapon nyomon tudjuk követni az eseményeket, mivel utalásból egyenlítette ki az ügyfél a tartozását,  így itt az nem jelenik meg.
 



 

   

3. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Házipénztár / 3. feladat megoldása

   

 

3. feladat

Elszámolási elő leg kiadása: 35 000 Ft
Visszavételezése bevételi pénztárbizonylaton
Számla kifizetése kiadási pénztárbizonylaton,  számlaszám felsorolásával.

 Számla adatai:  tisztítószer, 27 % áfa, bruttó 26 589 Ft, számla sorszáma: KP65-00562369

 

Lépjünk be a Házipénztár modulba.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=366


  

 

Válasszuk ki, hogy melyik intézménnyel szeretnénk dolgozni és kattintsunk a  gombra.  

 

 

Kattintsunk az Új előleg menüpontra.



 

 

Válasszuk az Elszámolási előleg-et a felajánlott előleg fajtákból. Töltsük ki az adatokat értelemszerűen. A megjegyzés rovattal körültekintően járjunk el, mert a könyvelés

munkáját segítjük a pontos megnevezésekkel. Ha kész, kattintsunk a  gombra.

 



 

Nyomtassuk ki a  bizonylatokat.

 



  

 

Most lépjünk az Előlegek menüpontra, és vételezzük vissza a kiadott pénzt. Válasszuk a Visszafizetés - Bevételi pénztárbizonylattal osz lopban található Visszafizetés
gombot.



 

Adjuk meg a dátumot a visszafizetés rögzítéséhez, majd kattintsunk a  gombra.

  

 

A program legenerál egy bevételi pénzárbizonylatot, melyet elmenthetünk a saját gépünkre.

  



 

A Pénztáros kezdőlapon tudjuk leellenőrizni, hogy jól dolgoztunk e.



 

 

Állítsuk ki a számlákra a kiadási pénztárbizonylatot. Ehhez lépjünk a Kiadási pénztárbizonylat menüpontba.

Töltsük ki az adatokat, majd kattintsunk a  gombra.



 

 

Majd még egyszer a  gombra.  

 



 

 

Nyomtassuk ki a  bizonylatokat.

 

 
 



 
 
 



 



   

4. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Házipénztár / 4. feladat megoldása

   

4. feladat 

   A 3. feladat eseményeiről készítsünk Pénztárjelentést címletezéssel.

 

Lépjünk be a Házipénztár modulba.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=370


 

  

Válasszuk ki azt az intézményt, amelyben megoldottuk a 3. feladatot.

 

 

 

 Itt már látszik a korábban létrehozott két tétel. Katt intsunk a Pénztárjelentés menüpontra.



 

 

Jelöljük ki az Egyszerű pénztárjelentés előtt i jelölő kört, és tegyünk pipát a Pénzkészlet ellenőrzése szöveg előtti jelölő négyzetbe.

 

 

 

 A megjelenő táblázat soraiba írjuk be a megfelelő címleteket, majd kattintsunk a  gombra.



 

 

Eztuán a program elkészít i a pénztárjelentést  pdf formátumban. Ezt elmenthetjük a saját gépünkre.

 

 

 

 

 Válasszuk ki a  helyet, ahová menteni szeretnénk, majd kattintsunk a Mentés gombra.

 



 

 

 

 

 Az elkészült pénztárjelentés: 

 



 
 
 
 

 

Kötelezettségvállalás
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Kötelezettségvállalás  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=376


  

Lépjünk be a Kötelezettségvállalás modulba, és oldjuk meg az alábbi feladatokat!

 

 

1. feladat (Megoldása)

Lépjünk az Új írásbeli kötelezettségvállalás menüpontba és rögzítsük az alábbi visszaigazolt megrendelést:

Ügyfél: Rönkfa Kft, Bp, 1157 Tóth M. u. 26. (Adószám: 12345678-1-27, telefon: 1/1234-123)
Szerződés tárgya: 2 db mérleghinta,  netto ára: 416 eFt,  áfa 27%
Bizonylat kelte: 2013.02.22.
Nyilvántartásba vétel: 2013.02.26.
A hinták ára tartalmazza a szállítás és a telepítés költségét is.

 
 
 

2. feladat (Megoldása) 

Új szállítói számla felvitele az alábbi paraméterekkel.

Ügyfél: EON Zrt  (7602 Pécs, Ft. 197.)
Szla száma: 123456789101112
Telj.  dátuma: 2013.02.26.
Beérk. dátuma: 2013.02.20. 
Fizetés módja: utalás
Státusz: utalt
Szla kelte: 2013.02.07.
Fiz. hatid: 2013.02.27.
Összeg: brutto 73 000 Ft,  áfa: 27%

 
 
Jó munkát kívánunk!

   

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Kötelezettségvállalás / 1. feladat megoldása
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1. feladat

Lépjünk az Új írásbeli kötelezettségvállalás menüpontba és rögzítsük az alábbi visszaigazolt megrendelést:

Ügyfél: Rönkfa Kft, Bp, 1157 Tóth M. u. 26. (Adószám: 12345678-1-27, telefon: 1/1234-123)
Szerződés tárgya: 2 db mérleghinta,  netto ára: 416 eFt,  áfa 27%
Bizonylat kelte: 2013.02.22.
Nyilvántartásba vétel: 2013.02.26.
A hinták ára tartalmazza a szállítás és a telepítés költségét is.

 
 
 
 
Lépjünk be a Kötelezettségvállalás modulba.
 



 
 
 
Válasszuk ki az  óvoda intézményt! 
 

 
 
 
 
 
 Lépjünk az Új írásbeli kötelezettségvállalás menüpontba.
 

 
 
 



 
 A példa alapján értelemszerűen töltsük ki az  adatokat.  Vegyük fel új ügyfélnek a Rönkfa Kft-t.
 

 
 
 
 
 
 

 Töltsük ki a szállító adatait, majd kattintsunk a  gombra.
 



 
 
 
 
 
 Folytassuk a további sorok kitöltését! Ha kész kattintsunk a  gombra.
 



 
 
 

 
 

 Ha minden adatot rendben találunk,  kattintsunk a  gombra.
 

 
 
 
 
 
 A kezdőlapon megjelenik a listában a felvitt  tétel.
 



 
 
 
 
  

   

2. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Kötelezettségvállalás / 2. feladat megoldása

   

2. feladat

Új szállítói számla felvitele az alábbi paraméterekkel.

Ügyfél: EON Zrt (7602 Pécs, Ft. 197.)

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=422


Ügyfél: EON Zrt (7602 Pécs, Ft. 197.)
Szla száma: 123456789101112
Telj.  dátuma: 2013.02.26.
Beérk. dátuma: 2013.02.20. 
Fizetés módja: utalás
Státusz: utalt
Szla kelte: 2013.02.07.
Fiz. hatid: 2013.02.27.
Összeg: brutto 73 000 Ft,  áfa: 27%

 
 
 
 
 
 
Lépjünk be a Kötelezettségvállalás modulba.
 
 



 
 
Válasszunk ki egy tetszőleges intézményt.
 
 

 
 
 
 
 
 Lépjünk az Új szállítói számla menüpontba.
 



 
 
 
 
 

 Katt intsunk az   gombra az ügyfél adatainak a rögzítéséhez.
 

 
 
 
 
 

Töltsük ki az adatokat a példa alapján, majd kattintsunk a   gombra.
 
 



 
 
 

 
 
Adjuk meg a további adatokat, majd kattintsunk a  gombra. 
 



 
 
 
 

Ha minden adat rendben van, kattintsunk a  gombra. 
 

 

 
 
 
A program üzenetet küld a számla mentéséről. Az utalványrendelet kinyomtatásához kattintsunk az OK gombra.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 Mentsük el a fájlt a saját gépünkre.
 

 
 
 
 



 
Az elkészült utalványrendelet.
 
 

 



 

 
 
 
 
A felvitt számla megjelenik a listában a  szállítói számlák között. 
 

 
 
 
 

 

Könyvelés
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Könyvelés

  

A Könyvelés témakörben a 

Pénztáron keresztül keletkezett bizonylatok
Bankon keresztül létrejött utalások
illetve az Egyéb könyvelésre (Bér, vegyes) készítettünk példákat.

Minden esetben a menüponton belül vannak felsorolva a feladatok, melyek megoldásait külön-külön részletesen is bemutatjuk.  (Minden feladat leírása mellett van egy
"Megoldása" szöveg is melyre klikkelve megnyílik az az oldal, ahol részletesen bemutatásra kerül az adott feladat megoldása lépésről lépésre.) 

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=444
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=484
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=483


Jó munkát kívánunk! 

  

Bank modul
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Könyvelés / Bank modul

   

Lépjünk be a Bank modulba, és végezzük el az alábbi feladatokat!

 

1. feladat 

Végezzük el a bankimportot!
Segítség Otp Direct importhoz.
Segítség Takarékszövetkezet importhoz.
Segítség Netbank importhoz.
Segítség Otp Electra importhoz.

 
2. feladat (megoldása)
 

Állítsuk át az oldal méretezését nagyobbra, hogy több tételt láthassunk egyszerre.
Könyveljük le az importált tételeket, használjuk a szűrést a csoportos könyveléshez. 

 
3. feladat  (megoldása)
 

Hagyjuk jóvá a létrehozott tételeket.
Frissítsük az előirányzat  maradványt.
Végezzük el a feladást.
Ellenőrizzük kivonaton a könyvelésünket.

 
 
Jó munkát kívánunk!
 
 

    

2. feladat megoldása

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=483
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2. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Könyvelés / Bank modul / 2.  feladat megoldása

    

2. feladat 
 

Állítsuk át az oldal méretezését nagyobbra, hogy több tételt láthassunk egyszerre.
Könyveljük le az importált tételeket, használjuk a szűrést a csoportos könyveléshez. 

 
 
 
 
Lépjünk be a könyvelés modulba.
 

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=607


 
 
 
 
 
 
Válasszunk intézményt, figyeljünk, hogy a füleknél a Bank legyen kiválasztva.
 

 
 
 

 
 Katt intsunk a kontírozás fülre.
 



 
 
 

 
 
Állítsuk át az oldal méretezését 100 sorra, hogy több tételt láthassunk egyszerre.

Jelöljük ki az  előtti jelölő négyzetet (a többinél pedig ellenőrizzük le, hogy ne legyen bejelölve). Így csak azok a tételek jelenjenek meg amelyek még nincsenek
kikontírozva. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Használjuk a keresőmezőket. Segítségével csoportosan könyvelhetjük le az azonos tételeket. Nézzük át a tételeket.  
 

 
 
 
 
Példánkban látható, hogy többször volt átvezetés az önkormányzat számlájáról. Így ha a közlemény alatt található keresőmezőbe beírjuk az  "átvez" szöveget akkor a
program csak azokat a tételeket jeleníti meg,  melyekben szerepel ez a szótöredék.
 



 
 

 
 
 

Tegyünk pipát a sorok elején található jelölő négyzetbe. Kattintsunk a táblázat alatt található  gombra.  
 



 
 
 
 
 
A megjelent ablakban a lenyíló fül segítségével keressük meg a szükséges könyvelési tételt.
 

 
 
 
 
 
 
Itt is használható a keresőmező. Jelen esetben ez a típusú kontírsor a finanszírozás nevet kapta. Kattintsunk rá.
 

 
 
 
 
 
 
 

A kiválasztott sor megjelenik a Kontír sor mezőben. Kattintsunk a  gombra.
 

 
 
 
 



 
 
A megjelenő figyelmeztető ablakot fogadjuk el az OK gombbal.
 

 
 
 
 
 
 
Látható, hogy a fenti három tétel már nem szerepel a listában. Töröljük a szűrési feltételeket, és végezzük el a többi tétel kontírozását is a fentiek alapján.
 

 

    

3. faladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Könyvelés / Bank modul / 3.  faladat megoldása

    

 
3. feladat 
 

Hagyjuk jóvá a létrehozott tételeket.
Friss ítsük az előirányzat maradványt.
Végezzük el a feladást.
Ellenőrizzük kivonaton a könyvelésünket.

 
 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=608


 
 
 
 
 
 
 Lépjünk be a Könyvelés modulba.
 



 
 
 
 
Válasszunk intézményt, figyeljünk, hogy a Bank fül legyen kiválasztva.
 

 
 
 
 
 

Jelöljük be a  előtt található jelölő négyzetet, így csak azok a tételek jelennek meg,  melyek már kontírozva vannak.  
 



 
 
 

Kattintsunk az oldal alján található  gombra.
 
 

 
 

 
A program figyelmeztet, ezt fogadjuk el az OK gombbal. 
 

 
 
 
 



 
 Majd üzenetet küld a jóváhagyás sikerességéről.
 

 
 
 
A tételek átkerültek a jóváhagyottak közé.
 
 

 
 

A jóváhagyott tételek feladásához kattintsunk a menüben a TTG feladás fülre.  Írjuk be az időszakot, majd nyomjuk meg a  gombot.
 



 

 
 
 

A program felajánlja az elkészített  file mentését a saját gépünkre.
 

 
 
 
Ha visszatérünk a Kontírozás menüponthoz, és csak a feladott  tételeket jelenítjük meg, láthatjuk, hogy a tételek feladásra kerültek. Ellenőrizzük le a főkönyvi kivonaton is.
Ehhez  kattintsunk a számlaváltás gombra.
 



 

 
 
 
 
 
Válasszuk ki a Listázás fület, valamint azt az intézményt amelyben eddig dolgoztunk.
 



 
 
 
 
 

Tölsük ki az adatokat, majd kattintsunk a  gombra. 
 



 
 
 
 

A program máris listázza a kért adatokat, melynek nyomtatására illetve exportálására is van lehetőség. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  

Pénztár modul
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Könyvelés / Pénztár modul   

Lépjünk be a Pénztár modulba és oldjuk meg a következő feladatokat! 

 

 

1. feladat (Megoldása)

Keressük ki a korábban a Házipénztár modulban a 3. feladatban létrehozott bizonylatok előleg kiadása és visszavételezése tételeit!
Könyveljük le őket!
Hagyjuk jóvá a tételeket!

 

Jó munkát kívánunk!  

 

 

 

    

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Könyvelés / Pénztár modul / 1. feladat megoldása

    

1. feladat

Keressük ki a korábban a Házipénztár modulban a 3. feladatban létrehozott bizonylatok előleg kiadása és visszavételezése tételeit!

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=484
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=599
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=366
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Keressük ki a korábban a Házipénztár modulban a 3. feladatban létrehozott bizonylatok előleg kiadása és visszavételezése tételeit!
Könyveljük le őket!
Hagyjuk jóvá a tételeket!

 
 
 
 
 Lépjünk be a könyvelés modulba.
 

http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=366


 
 
 
 
Válasszuk ki a pénztár fület, majd azt az intézményt amelyben a fent említett feladatot megoldottuk.
 



 
Keressük meg a tételt, és kattintsunk a sor végén található  gombra.
 

 
 
 
Hozzuk létre a könyvelési tételt, ehhez kattintsunk az  gombra. 
 



 
 
 

 

Töltsük ki az adatokat értelemszerűen, majd kattintsunk a  gombra.
 



 
 
 
A létrehozott tételt most már ki tudjuk választani a kontír sor végén található gomb segítségével.
 



 
 
 
 
Kattintsunk a  gombra.
 

 
 
 



 

Majd még egyszer a  gombra.
 

 
 

Az első tétel elkészült, a színe megváltozott  lilára (létrehozott  tételek).  Most tegyünk ugyan így az előleg visszavételezésével is. Kattintsunk a kontírozatlan sor végén
található  gombra.
 

 
 
 

Hozzuk létre a kontir sort.



Hozzuk létre a kontir sort.
 

 
 
 
 

Töltsük ki az adatokat értelemszerűen, majd kattintsunk a  gombra.
 



 
 
 
 
 
 
Válasszuk ki a szükséges könyvelési tételt. 
 

 
 



 
 
 

Kattintsunk a  gombra.
 

 
 
 
 
 
 

Majd újra a  gombra.



Majd újra a  gombra.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 A létrehozott tételek lila szít kaptak, most kattintsunk a bal a lsó sarokban található  gombra.
 



 
 
 
 
 
Fogadjuk el az OK gomb megnyomásával.
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A két  tétel átkerült a jóváhagyott tételek közé.
 



 851011-1 Óvodai nevelés Összeg 

 511213  3.804.600 Ft

 511243 137.200 Ft

 511253 15.700 Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Egyéb könyvelés
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Könyvelés / Egyéb könyvelés

   

Lépjünk be a Könyvelés modul/Egyéb könyvelés részébe és oldjuk meg az alábbi feladatokat!

 

 

1. feladat (megoldása)

Egy óvoda bér adatai a következők:

 

 

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=609
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 511253 15.700 Ft 

 512243 189.675 Ft 

 512273 266.150 Ft 

 512293 1.247 Ft 

 531223 1.191.935 Ft 

 851011-1 Óvodai nevelés Összeg 

 511213  3.804.600 Ft

 

 

 

 

Rögzítsük a fenti tételeket. 
Ellenőrizzük a főkönyvi kivonaton.

 

 

2. feladat (Megoldása)

 

Rögzítsük az alábbi tételt:

Épület felújítás (121312 fk. szám) 21 688 698 Ft

 

 

 

Jó munkát kívánunk! 

   

    

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Könyvelés / Egyéb könyvelés / 1. feladat megoldása

    

 

1. feladat 

Egy óvoda bér adatai a következők:

 

 

http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=620
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=610


 511243 137.200 Ft

 511253 15.700 Ft 

 512243 189.675 Ft 

 512273 266.150 Ft 

 512293 1.247 Ft 

 531223 1.191.935 Ft 

 

 

 

 

 

Rögzítsük a fenti tételeket. 
Ellenőrizzük a főkönyvi kivonaton.

 
 
 
 
Lépjünk be a Könyvelés modulba.
 



 
 
 
Kattintsunk az Egyéb könyvelés fülre, majd az  óvoda intézményre.
 



 
 
 Katt intsunk a Bér menüpontra.
 

  
 
 

Nyomjuk meg az  gombot. 
 



 
 

 
Adjuk meg a program által kért adatokat. 
 

 
 
 
 
Írjuk be a táblázatból a szükséges adatokat a megfelelő helyre. 
 

 
 
 
Kattintsunk a  gombra. 
 



 
 
 
 
 
 

Következő sort az   gombbal kérhetünk.
 

 
 

Rögzítsük a többi tételt is a fentiek alapján, majd ha készen vagyunk, nyomjuk meg a  gombot.
 



 
 
 
 

 
A program értesít a mentés sikerességéről, ezt fogadjuk el az OK gombbal. 
 

 
 
 
 
 

A főkönyvi kivonat megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot. 
 



 
 
 
 
 

Kattintsunk a Listázás fülre, majd a  gombra.  
 

 
 
 
 

A főkönyvi kivonat menüpontban értelemszerűen töltsük ki az adatokat, majd kattintsunk a  gombra. 
 



 
 
 
  

A gomb megnyomása után rögtön megjelennek az adatok, melynek nyomtatására és exportálására is van lehetőség. 
 



 
 
 

 

 
 

    

2. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Könyvelés / Egyéb könyvelés / 2. feladat megoldása

    

2. feladat

 

Rögzítsük az alábbi tételt:

Épület felújítás (121312 fk. szám) 21 688 698 Ft

 

 

 

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=620


Lépjünk be a Könyvelés modulba. 

 



 

 

Válasszuk ki az  Egyéb könyvelés fület, majd azt az intézményt, melyben dolgozni szeretnénk.

 

 

 

Kattintsunk a Vegyes menüpontra, majd az  gombra.



 

 

 

Írjuk be a dátumot, majd kattintsunk a  gombra.

 

 

 

 
 

Töltsük ki az adatokat értelemszerűen és katt intsunk a  gombra. 
 



 

 

 

Írjuk be az összeget, és nyomjuk meg a  gombot.

 

 

 



 

A program üzenetet küld a mentésről.

 

 

 

 

Most ellenőrizzük le a főkönyvi kivonaton. Ehhez nyomjuk meg a  gombot.

 

 

 

 

Válasszuk ki a Listázás fület, valamint azt az intézményt amelyben dolgoztunk.



 

 

 

A Főkönyvi kivonat menüpont legyen kiválasztva. Adjuk meg az adatokat, majd nyomjuk meg a  gombot.



 

 

 

 

Az adatok között megtaláljuk az imént felvitt  tételt.

 

 

 

 



 

Ha a sor végén található  gombra kattintunk, megjelenik a tétel részletezése.

 

 

 

 

 

Adatszolgáltatás
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Adatszolgáltatás

  

Az Adatszolgáltatás menüpontban példákat kész ítettünk a 

Beszámoló
Mérleg
PM INFO
és az  Áfa bevallás

elkészítésére, feladására.

Minden esetben a menüponton belül vannak felsorolva a feladatok, melyek megoldásait külön-külön részletesen is bemutatjuk.  (Minden feladat leírása mellett van egy
"Megoldása" szöveg is melyre klikkelve megnyílik az az oldal, ahol részletesen bemutatásra kerül az adott feladat megoldása lépésről lépésre.) 

 

 

Jó munkát kívánunk! 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=518
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=611
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=613
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=615
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=616


  

Beszámoló
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Adatszolgáltatás / Beszámoló

   

Lépjünk be az Adatszolgáltatás modulba és oldjuk meg az  alábbi fe ladatot! 

 

1. feladat (Megoldása)

Készítsük el az  egyik intézmény 2012. évi éves beszámolóját.

 

 

 

Jó munkát kívánunk! 

    

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Adatszolgáltatás / Beszámoló / 1. feladat megoldása

    

1. feladat

Készítsük el az  egyik intézmény 2012. évi éves beszámolóját. 

 

 

Lépjünk be az Adatszolgáltatás modulba.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=611
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=612
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=612


 

 

 

 

Válasszunk intézményt.

 



 

 

 Válasszuk a Beszámoló menüpontot.

 

 

Válasszunk évet, és időszakot, majd nyomjuk meg a  gombot. Ezután az űrlapok a lenyíló fül segítségével megtekinthetők. 

 

 

 

A törzsszám és a szektor típus megadása után a KGR feladás is elkészíthető a  gombbal.  



 

 

 

A program elkészíti az export file-t, melyet mentsünk el a saját gépünkre. (Célszerű egy mappát készíteni erre a célra.)  Ezt a file-t  utána a KGR K11 Adatszolgáltató
modulba be lehet tölteni.

 

 

 

 

https://k11.kgr.gov.hu/k11-web/belepes;jsessionid=KcjQRGgc6110TGmGJsp5WhkpkKPVLLHH6ydV3Dd9NXGwdMYzRTTj!2144429220


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mérleg
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Adatszolgáltatás / Mérleg

   

Lépjünk be az Adatszolgáltatás modulba és oldjuk meg az  alábbi fe ladatot!

 

1. feladat  (Megoldása)

Készítsük el az  egyik intézmény 2012. III. negyedévi mérlegét.

 

 

Jó munkát kívánunk!

 

    

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Adatszolgáltatás / Mérleg / 1. feladat megoldása

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=613
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=614
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=614


EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Adatszolgáltatás / Mérleg / 1. feladat megoldása    

1. feladat 

Készítsük el az  egyik intézmény 2012. III. negyedévi mérlegét.

 

 

 

 

 

Lépjünk be az Adatszolgáltatás modulba.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=614


 

 

 

Válasszunk intézményt.

 

 

 

Válasszuk ki a Mérleg menüpontot.



 
 
 
 

 

Adjuk meg az évet, és az időszakot,  majd nyomjuk meg a  gombot.

 

 

 

 

 

Adjuk meg a törzsszámot és a szektor típust, majd nyomjuk meg a  gombot. 

 

 



 

 

A program elkészíti az export file-t, melyet mentsünk el a saját gépünkre. (Célszerű egy mappát készíteni erre a célra.)  Ezt a file-t  utána a KGR K11 Adatszolgáltató
modulba be lehet tölteni.  

 

 

  

 

  

PM Info
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Adatszolgáltatás / PM Info

   

https://k11.kgr.gov.hu/k11-web/belepes;jsessionid=KcjQRGgc6110TGmGJsp5WhkpkKPVLLHH6ydV3Dd9NXGwdMYzRTTj!2144429220
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=615


Lépjünk be az Adatszolgáltatás modulba, és oldjuk meg a következő feladatot.

 

 

1. feladat (Megoldása)

Készítsük el az  egyik intézmény PM Info-ját a  2012. év IV. negyedévére.

 

 

 

Jó munkát kívánunk! 

    

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Adatszolgáltatás / PM Info / 1. feladat megoldása

    

1. feladat 

Készítsük el az  egyik intézmény PM Info-ját a 2012. év IV. negyedévére.

 

 

 

Lépjünk be az Adatszolgáltatás modulba.

http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=617
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=617




 

 

Válasszunk intézményt.

 

 

 

Válasszuk a PMINFO menüpontot.

 

 

Adjuk meg az évet és az időszakot, és kattintsunk a  gombra.



 

 

 

 

A törzsszám megadás után kattintsunk a  gombra. 

 

 

 

 

A program elkészíti az export file-t, melyet mentsünk el a saját gépünkre. (Célszerű egy mappát készíteni erre a célra.)  Ezt a file-t  utána a KGR K11 Adatszolgáltató
modulba be lehet tölteni.    

https://k11.kgr.gov.hu/k11-web/belepes;jsessionid=KcjQRGgc6110TGmGJsp5WhkpkKPVLLHH6ydV3Dd9NXGwdMYzRTTj!2144429220


 

 

 

 

  

Áfa bevallás
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Adatszolgáltatás / Áfa bevallás

   

Lépjünk be az Adatszolgáltatás modulba és oldjuk meg az  alábbi fe ladatot.

 

 

1. feladat  (Megoldása)

Készítsük el az  egyik intézmény Áfa bevallását.

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=616
http://help.eszoft.hu/Default.aspx?h=618


 

 

Jó munkát kívánunk! 

 

 

    

1. feladat megoldása
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORLÓ FELADATOK / Adatszolgáltatás / Áfa bevallás / 1. feladat megoldása

    

1. feladat 

 Kész ítsük el az egyik intézmény Áfa bevallását.

 

 

 

 

Lépjünk be az Adatszolgáltatás modulba.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=618


 

 

 

Válasszunk intézményt.



 
 
 

Kattintsunk az Áfa bevallás menüpontra.

 

 

 

Nyomjuk meg az Áfa bevallás számítása/feloldása gombot.   



 

 

 

Kattintsunk a  gombra. 

 

 

 

A program több lépésben tájékoztat a folyamatról. 

 



 

 

Az elkészült adatokat a lenyíló fül segítségével megtekinthetjük.  Itt kérhetünk le egy korábban már elkész ített időszakra vonatkozó áfa bevallást is.

 

 

 

 

 

Az adatok áfa nemenként csoportosítva megjelennek a listában. A  gomb megnyomása után az ÁNYK programban megnyitható file-t készít a program.



 

 

 

Az export file-t a saját gépünkön az Abevjava\Mentések mappába kell elmenteni.



 

 

Az ÁNYK programban megnyitható az Önkormányzat 1365-ös bevallása.



 

 

 

PROBLÉMAMEGOLDÁSOK
EPER - Ügyviteli Modulok / PROBLÉMAMEGOLDÁSOK

 

EPER rendszerünk használata során esetlegesen felmerülő problémákra kívánunk megoldásokat nyújtani az alábbi oldalakon.

  

Please install Microsoft Silverlight...
EPER - Ügyviteli Modulok / PROBLÉMAMEGOLDÁSOK / Please install Microsoft Silverlight.. .

  

Ha valameylik oldalon (pl. Bank import) a következő üzenetet látja:

akkor töltse le és telepítse a Silverlight kiegészítőt az alábbi oldalról: http://www.microsoft.com/silverlight/

Telepítés után lépjen ki az Eperből, és zárja be a böngészőt. Majd indítsa el újra a böngészőt, és lépjen be az Eperbe.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=565
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=569
http://www.microsoft.com/silverlight/


  

Utalványrendelet nyomtatás és utalás feladás problémák
EPER - Ügyviteli Modulok / PROBLÉMAMEGOLDÁSOK / Utalványrendelet nyomtatás és utalás feladás problémák

  

Probléma: 

Chrome böngészőt használva előfordulhat, hogy az Utalványrendelet gombra kattintva nem történik semmi, vagy az utalások Electrába történő importálásakor nem jó
adatokat látunk.

Megoldás:

1. Kattintson a Chrome-menüre a böngésző eszköztárán, majd válassza a Beállítások lehetőséget.

2. Kattintson az oldal alján található Speciális beállítások megjelenítése lehetőségre,

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=566


 

és görgessen le a "Letöltések" részhez.

3. Jelölje be az "A letöltés előtt kérdezze meg, hová mentse az adott fájlokat" jelölőnégyzetet.

 

Ettől kezdve valószínűleg működni fog az utalványrendelet nyomtatása. Ha pedig az utaláshoz szükséges fej-, tétel-, ill. XML állományokat menti le, akkor törölje a fájl
nevének a végéről a  szóköz,  zárójel, szám, zárójel karaktereket, és írja felül a korábban lementett fájlt.  Tehát például ha c01 (1).dat néven akarja menteni a  program,
akkor módosítsa a nevét a következőre: c01.dat.



  

Törzsadatok módosítása
EPER - Ügyviteli Modulok / PROBLÉMAMEGOLDÁSOK / Törzsadatok módosítása

  

Probléma:

A törzsadatokban változtatva nem történik változás. Például módosít a pénztárbizonylat, vagy az utalványrendelet formátumán a rendszerbeállításokban, de a pénztár
modulban továbbra is az előző formátumban állítja elő a bizonylatot, vagy az utalványrendeletet.  

Megoldás:

A módosítás után lépjen ki az Eperből, és zárja be a böngészőt. Majd indítsa el újra a böngészőt, és lépjen be az Eperbe. Ezt követően életbe lépnek a változtatások.

  

A szervezet tanúsítványa érvénytelen
EPER - Ügyviteli Modulok / PROBLÉMAMEGOLDÁSOK / A szervezet tanúsítványa érvénytelen

  

Ha Google Chrome-ot használva az EPER rendszerbe belépve ezt a figyelmeztető oldalt látja, akkor használja  a Https nélküli bejelentkezést.

GYAKORI KÉRDÉSEK A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORI KÉRDÉSEK A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=580
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=632
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=585


EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORI KÉRDÉSEK A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ
 

A következő oldalakon a program kezelésével kapcsolatos, gyakran feltett kérdésekre válaszolunk.

  

Új kontírsor felvétele
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORI KÉRDÉSEK A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ / Új kontírsor felvétele

  

Új kontírsor felvétele
 
Ha szükségünk volna új kontír sorra (pl. SZÁMADÓ import  után), azt vagy a Kontír sorok oldalon, vagy kontírozáskor tudunk felvenni.
 
Kontír sorok oldalon
 
Lépjünk a Rendszer, beállítások → Intézmény → Törzsadatok → Kontír sorok  oldalra. A lap alján, a  táblázat bal alsó sarkában található Új sor feliratra kattintsunk.
 
 

Erre az oldal tetején megjelenik az  űrlap, amit kitöltés után elmenthetünk.
 
 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=585
http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=235


 

 
 
Kontírozáskor
 
A Kontírozás, feladás modulba belépve vagy a bankban, vagy a pénztárban a Kontírozás oldalon ha szerkesztésre megnyitunk egy tételt , van lehetőségünk új kontír sor
felvételére.
 
 

 



 

 
Az Egyéb könyvelések első oldalának alján is van lehetőség új sort felvenni.
 
 



  

Általános rendszerhasználati útmutató
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORI KÉRDÉSEK A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ / Általános rendszerhasználati útmutató

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=500


Ahhoz, hogy a rendszer bármelyik modulját használni tudjuk, jogosultságokra, felhasználói névre és egy jelszóra van szükségünk. A jogosultságokat a intézmény
rendszergazdája hozza létre a jegyző vagy a pénzügyi vezető utasítása alapján.  Amennyiben nem tudunk belépni egy modulba, először a rendszergazdánál érdeklődjünk a
jogosultságainkról. 

Ha elfelejtettük jelszavunkat, akkor azt megkérhetjük e-mail címre az alábbi módon. 

Kattintsunk az "Elfelejtett jelszó helyreállítása" linkre, amely után ez a képernyő jelenik meg.  

Itt töltsük ki értelemszerűen az adatokat, majd kattintsunk az Elküld gombra. Ezek után ellenőrizzük email postaládánkat. A levél tartalmazni fogja a szükséges adatokat a
jelszó helyreállításához.  

Parancs gombok használata:

A modul és az intézmény kiválasztása után a "Munkakezdés" gombra kattintva tudjuk elkezdeni a munkát. 

 

Oldalméret növeléséhez rákattintunk a lefelé mutató nyílra, majd kiválasszuk a megfelelő számot.  Ezzel a művelettel a képernyőn látható sorok számát növeljük meg. 

Intézmény váltásnál nem kell a modulból teljesen kilépni, hanem rákattintunk a "Számlaváltás" gombra és kiválasztjuk azt az intézményt, amelyikkel dolgozni szeretnénk. 

A sorok elején lévő "+" jelre kattintva az adott sorhoz  kapcsolódó részleteket tudjuk megnézni. 



A " -" jellel ellentétes parancsot adunk, vagyis a rész leteket eltünteti és az összesítést fogjuk látni.

Minden adatoszlop tetején találunk egy üres kockát, amely a keresésben segíti a munkánkat. Elkezdjük begépelni a keresett szöveget vagy számot és a program a keresési
feltételeknek megfelelően leszűri az adatokat.  Az  adatok emelkedő vagy csökkenő sorrendbe tételéhez elég rákattintani a megnevezés szövegére. A háromszög állása
mutatja, hogy milyen irányú a rendezésünk.

Ahol lefelé mutató nyilat  találunk,  akkor a nyílra katt intva különböző adatbázist nyithatunk meg, hogy közvetlenül elérjük azokat.

  

Számla kiegyenlítése
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORI KÉRDÉSEK A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ / Számla kiegyenlítése

  

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=586


2013.03.05. után soronként lehet a számlákat kiegyenlíteni, vagyis pénztárban, bankban nem számlát kell választani, hanem számla sort. Így öröklődik a számla
sor kontírja, megjegyzése, pontos összegei. Ha az utolsó sort is kiegyenlítjük, akkor lesz kiegyenlített a számla.

Készpénzes számla kiegyenlítése

A készpénzes számlákat a Házipénztárban egyenlítjük ki. Először ki kell választanunk a jogosultat, azt követően ki tudjuk választani a hozzá tartozó számlasorokat. Ha a
bizonylatot más nevére szeretnénk kiállítani,  akkor először jelöljük be a "Minden számla megjelenítése" jelölőnégyzetet.

Ha szállítói számlát készpénzben egyenlítünk ki, azt értelemszerűen a kiadási bizonylatnál tesszük.



 

Átutalásos számla kiegyenlítése

Az átutalásos számlákat kontírozáskor egyenlítjük ki a Könyvelés modulban a bank kontírozásnál, importálás után. Tehát miután importáltuk a banki forgalmat,  a Kontírozás
oldalon látjuk a tételeket.  Egy adott soron az  utolsó oszlopban található Szerkesztés gombra kattintva megnyílik a kontír szerkesztő ablak. Itt ki tudjuk választani a
kiegyenlített számlasorokat.

Miután egy adott számla minden sorát kiegyenlítettük (kontíroztuk), mentés után a számlalistában megjelenik a kiegyenlítés dátuma.



  

Automatikus kerekítés pénztárban
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORI KÉRDÉSEK A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ / Automatikus kerekítés pénztárban

  

Az automatikus kerekítést  a pénztárban a következő helyen állíthatjuk be:

Rendszer, beállítás  > Intézmény > Pénztárak > Szerkesztés

Jelöljük be az "Automatikus kerekítés" jelölőnégyzetet,  majd katt intsunk a Frissítés gombra. 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=588


A beállítás életbelépéséhez előfordulhat, hogy ki kell jelentkeznie az Eperből, bezárnia a böngészőt, majd újra elindítani és újra bejelentkezni.

  

Intézményi adatmódosítás
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORI KÉRDÉSEK A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ / Intézményi adatmódosítás

  

Ha változtatnunk kell az intézményünk alapadatain, azt a következő oldalon tudjuk megtenni:

Rendszer, beállítás  > Intézmény

Kattintsunk a Módosít gombra.

 

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=589


 

A változások beírása után kattintsunk a Rögzít gombra.



Előfizetői adatmódosítással kapcsolatban hívja ügyfélszolgálatunkat a 21/2525-060 telefonszámon.

  

Új felhasználó felvétele
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORI KÉRDÉSEK A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ / Új felhasználó felvétele

  

Új felhasználó felvételéhez először lépjünk a Rendszer,  beállítás  modulban abba az intézménybe, amelyikhez  fel szeretnénk venni a felhasználót. Lépjünk a Felhasználói
jogosultságok  oldalra. Itt kattintsunk az Új felhasználó fevétele/regisztrálása gombra.

 

A megjelenő ablakban írjuk be a felhasználó email címét. Ennek egyedinek kell lenni; lehet magán email cím is. Majd kattintsunk a Felhasználó felvétele  gombra.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=590


 

Ha már létezik ezzel az email címmel felhasználó a rendszerben, akkor hozzáadja ehhez az intézményhez is, ha nem létezik, akkor megjelenik a következő ablak:



Itt azonosítónak adja meg a bejelentkezéshez szükséges nevet. Ez ékezetet és szóközt nem tartalmazhat.

Felhasználó neve a valódi, teljes neve.

Jelszónak minimum 6 karakterből kell állnia, tartalmaznia kell kis- és nagybetűket, számot és különleges karaktert is (pl. !-?.,), de nem lehet benne az azonosító.

Végül kattintson a Felhasználó létrehozása  gombra.

Ezzel regisztrálva lett a  felhasználó, de még nincs jogosultsága semmihez.

Jogosultság megadásához kattintsunk ezen az oldalon a  [Felvesz]  gombra annál a modulnál, amelyikhez hozzáférést szeretnénk adni.

 



 

A megjelenő ablakban válasszuk ki a  felhasználót, a számlatömböt,  vagy pénztárat, vagy bankszámlát, valamint a szerepkört. Végül kattintsunk a Hozzáad gombra.

 

Ha a Rendszer, beállítás modulhoz is szeretnénk hozzáférést adni a felhasználónak, akkor lépjünk vissza a Rendszer  oldalra.

 Itt lépjünk be az előfizető beállításaiba, azon belül pedig a Felhasználói jogosultságok oldalra.



A  [Felvesz]  gombbal tudunk előfizetői-, és/vagy intézményi adatfelelőst felvenni.

  

Új intézmény felvétele
EPER - Ügyviteli Modulok / GYAKORI KÉRDÉSEK A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ / Új intézmény felvétele

  

Új intézményt a következőképpen tudunk felvenni a rendszerbe.

Lépjünk a Rendszer, beállítás  modulban a előfizetői beállításokba.

http://help.eszoft.hu/Admin/Default.aspx?h=593


Lépjünk a Rendszer, beállítás  modulban a előfizetői beállításokba.

Az Intézmények oldalon a [Felvesz]  gombra kattintva megjelenik egy ablak, melyen megadhatjuk új intézményünk adatait .

 



 

 Mentsük el a [Ment] gombra kattintva.

 Ezt követően lépjünk a Felhasználó i jogosultságok oldalra.

Itt az Intézménygazda szerepköröknél a [Felvesz]  gombra kattintva a megjelenő ablakban válasszuk ki felhasználónak magunkat,  valamint az új intézményt,  majd
kattintsunk a [Hozzáad] gombra. Itt  további felhasználókat is megtehetünk intézménygazdának, akik így hozzá tudnak majd férni az intézmény rendszerbeállításaihoz.

Ezt követően lépjünk a Rendszer oldalra, ahol már láthatjuk az újonnan felvett intézményünket. Lépjünk be.



Új intézményünk beállításainál vegyünk fel hozzá számlatömböt, pénztárat és bankszámlát. Mindegyik oldalon a [Felvesz]  gombra kattintva tudjuk ezt  megtenni:

Végezetül a Felhasználói jogosultságok oldalon osszuk ki a hozzáférési jogosultságokat a felhasználók számára a [Felvesz]  gombra kattintva:






