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1.1 TÁJÉKOZTATÓ
A KÖTELEZŐ SZÁMVITELI SZABÁLYZATOKRÓL
A Számviteli Törvény a vállalkozások részére kötelezővé tette a Számviteli
szabályzatok (Számviteli Politika, Leltározási Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat,
Számlarend) elkészítését, amelyeknek meglétét és szabályosságát az Adóhatóság
ellenőrzései során vizsgálja.
A szabályzatok hiánya, vagy alkalmatlansága esetén az Adóhatóság (200-500 eFt)
mulasztási bírság fizetését írhatja elő, míg a BTK külön büntetőjogi szankciókat
tartalmaz a számvitel rendjének megsértőivel szemben. Ne várja meg az Adóhatóság
ellenőrzését, esetleges elmarasztaló határozatát. Rendelje meg Ön is a vállalkozása
számára a kötelezően előírt Számviteli szabályzatokat.
A SZALDÓ Kft eddig sokezer cég Számviteli szabályzatait készítette el az adott
cégek adatai és sajátosságai alapján. Az általunk készített anyagok tehát nem
bármely cégre adaptálható (biankó) szabályzatminták, hanem a megrendelő cég
konkrét adatai alapján elkészített szakszerű és azonnal használatba vehető
szabályzatok.
A szabályzatok postai úton, e-mailben: megrendeles@szaldo.hu is megrendelhetők
1.) KFT SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK
—

a SZÁMVITELI POLITIKA (ezen belül az értékelési szabályzat),

—

a LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT (ezen belül a selejtezési szabályzat) és

—

a PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A szabályzatok elkészítéséhez szükséges adatokat, információkat az Önök
ügyintézőjével - ADATLAP kitöltésével - levélben, telefonon, illetve
személyesen egyeztetjük.
Az 1.2. Megrendelő és az 1.3. Adatlap a honlapunkról (www.szaldo.hu) is
letölthető és elküldhető.
A 3 darab szabályzatot 1-1 példányban egyenként kb. 25 - 30 oldalas terjedelemben hőkötéssel kötve küldjük el megrendelőinknek.
Vállalási ár (3 db szabályzat ):

30.000.- Ft + Áfa
20.000.- Ft + Áfa Kedvezményes ár a kezdő
Kft-k részére (kezdőnek minősül a Kft az
alakulástól számított 1 évig), valamint a régi
ügyfelek részére.

Vállalási határidő: — az adatlap beérkezésétől számított 20 napon belül.
2.) KFT SZÁMLAREND (Összköltségi eljárással)
A kb. 100 - 110 oldal terjedelmű Számlarend tartalma:
—

Számlatükör (3. pozíciós főkönyvi számlákkal)

—

Számlamagyarázat (növelő, csökkentő tételek, más főkönyvi számlákkal való
kapcsolat, a számlához kapcsolódó analitikus nyilvántartások, stb.)

—

Bizonylati rend

A Kft Számlarendet (összköltségi eljárással) azok részére ajánljuk, akik a
számlatükröt a szaklapokban, illetve szakkönyvekben megjelent, vagy
könyvelői szoftverekben szereplő számlatükrök valamelyik változata alapján,
ahhoz hasonlóan alakították ki, de saját Számlarend elkészítésére még nem volt
idejük.
A Számlarenddel kapcsolatos részletes 2.1.Tájékoztató és a 2.2. Megrendelő lap
telefonon igényelhető, illetve honlapunkról (www.szaldo.hu) letölthető.
A Számlarendet hőkötéssel kötve küldjük el megrendelőinknek.
Vállalási ár:

30.000.- Ft + Áfa
25.000.- Ft + Áfa Kedvezményes ár a kezdő
Kft-k részére (kezdőnek minősül a Kft az
alakulástól számított 1 évig), valamint a régi
ügyfelek részére.

Vállalási határidő:

a megrendelés beérkezésétől számított 20 nap.

Érdeklődni:
a +36-1-329-2440 telefonszámon, vagy a megrendeles@szaldo.hu
email címen lehet (itt visszahívást is kérhet, ha Ön csak érdeklődik).
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