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2.1 TÁJÉKOZTATÓ
a KFT-re adaptált SZÁMLAREND elkészítéséről.

A Számviteli Törvény 161.§-a a Kft-k részére kötelezően előírja a Számlarend
elkészítését és alkalmazását.
A Számlarend készítés elősegítése érdekében a különféle számviteli kiadványokban
és könyvelő szoftverekben több ajánlott számlatükör jelent meg, amelyek hasonlóak,
de nem azonosak, azok között több kisebb-nagyobb eltérés van.
A Kft-re adaptált számlarend azok részére javasolható, akik az eredményt
összköltségi eljárással állapítják meg és számviteli könyvek, kiadványok, illetve
szoftverek által ajánlott számlatükör alapján alakították ki számlatükrüket.
A Kft-re adaptált Számlarend az ajánlott számlatükör alapján elkészített saját
számlatükör, valamint a Kft-től ADATLAP-on bekért adatok alapján készül el.
A számlarend az állatok főkönyvi számláit (15. számlacsoport, 24. számlacsoport)
nem tartalmazza csak akkor ha az állattenyésztés a Kft tevékenységi körében
szerepel.
Akkor alkalmazható a Kft-re adaptált számlarend, ha
—

a Kft az ajánlott számlatükörből minden főkönyvi számlát (3 pozíciós számla)
megnyitott, és akkor is, ha

—

a Kft az ajánlott számlatükörből nem minden főkönyvi számlát (3 pozíciós
számla) nyitott meg, mert a főkönyvi számlák egy részét (2., 5. számlaosztály,
46., 9. árbevételi számlákat) a saját tevékenységéhez, illetve információ
igényéhez alakítva nyitotta meg, valamint akkor is, ha

—

a Kft az ajánlott számlatükörből a saját számlatükrében, vagy könyvelésében az
alszámlákat (4 pozíciós számla), illetve a saját információs igénye miatt a
részletező számlákat (5 pozíciós számla) is megnyitotta.
Az al- illetve részletező számláknál azonban követelmény, hogy a számla
tartalma illeszkedjen a főkönyvi számla tartalmához, valamint a számla
megnevezése egyértelműen utaljon annak tartalmára.

A Kft-re adaptált számlarend tartalma:
— Számlatükör

- 3 pozíciós számlákkal
- 4 pozíciós alszámlákkal a 462, 463, 464. számláknál,
indokolt esetben a 91.-94. számlacsoportok számláinál

— Számlamagyarázat -

a növelő és csökkentő tételek, más főkönyvi számlákkal
való kapcsolat, a kapcsolódó analitikus nyilvántartások,
stb.

— Bizonylati rend

Elkészítési határidő:

15 nap

Terjedelem:

kb 100 - 110 oldal

A típus számlarend ára:

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.

A Kft SZÁMLAREND elkészítéséhez szükséges:
— a MEGRENDELÉS ( 2.2)
— a kitöltött ADATLAP ( 2.2)
— a saját SZÁMLATÜKÖR

Az ADATLAP-on bekérjük az alábbi adatokat:
— a

kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök amortizálása, illetve
elszámolása

— a készletek könyvelésének módja, készletek értékelése
— tevékenységi körre vonatkozó adatok,
— hatálybelépés időpontja.

Számlarend postai úton, vagy a megrendeles@szaldo.hu email címen is
megrendelhető.

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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