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Egyéb számla készítés

A SZÁMLÁZÁS modul következő menüpontja az Egyéb számla készítés.

Bármely nem fuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatás illetve termék számlázására szolgál.

A következő törzsadatok szükségesek a számlázás során:

1. Törzs/Fuvarozó (Tulajdonos) adatai: a Számla Szállító részébe innen kerülnek beírásra
a következők:

 Fuvarozó neve 1,2,3
 Irsz.Település, Cím (ez a székhelyé értelemszerűen)
 Telefon, fax, e-mail
 Levelezési cím (amennyiben kitöltésre került)
 Adószám - Közösségi adószám
 Számla  aláírója:  amennyiben  ki  van  töltve  akkor  automatikusan  minden

számlán szerepelni fog
.

2. Törzs/Vevő  (Megbízó)  törzs: a  Számla  Vevő részébe  innen  kerülnek  beírásra  a
következők:

 Vevőnév I,II.
 Irsz.Település, Cím (ez a székhelyé értelemszerűen)
 Adószám - Közösségi adószám

Felajánlásra  kerülnek (de ha  szükséges  számlázáskor  egyedileg módosíthatók)  a
számla készítése közben továbbá, a vevőhöz rendelt alábbi beállítások:

 Számla pénzneme
 Számla nyelve
 Számla teljesítés dátuma/Árfolyam dátuma
 Fizetésmód
 Esedékesség dátuma

3. Törzs/Rendszerszintű  beállítások  II./HU  –  Bankszámlaszámok   fül:  a  számlázásnál
használni kívánt számlaszámok bevitele a megadott formátumok betartásával

4. Törzs/Rendszerszintű beállítások I./HU – Számlázás fül a Számla tétel megnevezése és
a feltüntetett TEÁOR szám kerül innen beírásra 

5. Törzs/Munkaállomás  szintű  beállítás:  gépenként  határozza  meg,  hogy  a  számla
nyomtatási iránya és példányszáma mennyi legyen.

6. Törzs/Nyomtatványok lábléce: minden számlán szereplő szöveges információ

7. Pénzügy/Napi árfolyam: a Számla árfolyama valutás számla esetén

8. Törsz Áru (Egyéb számla) és Szállítmány törzs: fontos adatok 
 megnevezése
 SZJ/VTSZ szám

…célunk az Ön hatékonyságának növelése…
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 Áfa kulcs
 mennyiségi egység

Következhet a számlázás!

 Vevő választás (név szerinti keresés)
 Fizetésmód: Vevőtörzsből
 Számla kelte: a tárgynapi dátum
 Teljesítés dátumok: a tárgynapi dátum
 Esedékes dátum: Vevőtörzsből
 Bankszámlaszám: választás a törzsből
 Árutörzsből a számlatétel választása
 Mennyiség megadása
 Nettó egységár megadása a számla pénznemében
 Áfa % megadása
 Tétel információ, ha szükséges
 Pénznem beállítása
 Árfolyam: Árfolyamtörzsből

…célunk az Ön hatékonyságának növelése…
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 Számlára nyomógomb: megnyomását követően a számla tétel rögzítésre kerül, ez
látszik az alsó táblázatban.

 Valuta számla jelölés, ha a pénznem nem HUF.

 Számlázás befejezése
o a számla lezárása előtt célszerű megnézni a Képernyőre nyomógombbal hogy a

számlakép megfelelő lesz-e, ekkor még nem készül el a számla.

Ha megfelel, akkor jöhet az  Elkészít nyomógomb, ezzel a számla lezáródik, sorszámot kap,
bekerül a számlalistába

o ha nem megfelelő tétel került fel, akkor azon a soron állva használható a Tétel

törlés nyomógomb.

Utána, ha megfelel, akkor jöhet az Elkészít  nyomógomb, ezzel a számla lezáródik, sorszámot
kap, bekerül a számlalistába

 Kilépés a menüpont elhagyása.

…célunk az Ön hatékonyságának növelése…

mailto:info@ctmszoft.hu

