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MEGRENDELÉS-t az ADATLAP-pal és a SZÁMLATÜKÖRREL
együtt kérjük

2.2 M E G R E N D E L É S
a KFT-re adaptált típus SZÁMLAREND (összköltségi) elkészítésére
A CÉG NEVE:

..............................................................................................

CÍM:

..............................................................................................

Ügyintéző neve:
Telefon/ fax /email cím:

.......................................................................
.................................................................................

Bankszámlaszám:

.......................................................................

Megrendelem az összköltségi eljárással készült, a CÉGÜNKRE ADAPTÁLT
Számlarend elkészítését kb 100 oldal terjedelemben.
Cégünk a megjelent szaklapokban, illetve szakkönyvekben, valamint könyvelő
szoftverekben megjelent ajánlott számlatükör alapján alakította ki
Számlatükrét.
Kérem a Számlarend elkészítésénél a csatolt Számlatükör és az Adatlapon bekért
adatok figyelembe vételét.
Tudomásul veszem, hogy a Számlarend csak a 3 pozíciós főkönyvi számlákat
tartalmazza (alszámlákat és részletező számlákat nem, kivéve a 462, 463, 464.
számlákat).
A tájékoztatóban közölt árat
30.000.- Ft + Áfa
összegben elfogadom, és azt számlájuk alapján a Számlarend átadását követő
10 napon belül a SZALDÓ Kft bankszámlájára átutalom.
Kezdő vállalkozás esetén az alakulástól számított 1 évig a 30.000.- Ft+Áfás
árat kérjük 25.000.- Ft+Áfa összegre módosítani.
Alakulás időpontja:......................................................................................../
(A kedvezményt a régi ügyfelek is igénybe vehetik)
Kelt:.2018........................................
PH
Melléklet:

Adatlap
Számlatükör (saját)

..............................................

ADATLAP
SZÁMLAREND MEGRENDELÉSHEZ
Kitöltés:

aláhúzással, vagy a pontozott részek kitöltésével történik.

1. A kisértékű eszközök közé
- a 100 eFt alatti,

- az 50 eFt alatti,

- ..........................Ft alatti,
immateriális javakat és tárgyi eszközöket soroljuk.
2. A kisértékű immateriális javakat és tárgyi eszközöket használatbavételkor
azonnal értékcsökkenési leírásként
- elszámoljuk

-nem számoljuk el

3. Készletek
a) A készletek könyvelésének módja év közben:
— beszerzéskor azonnal költségként (ráfordításként) számoljuk el,
— a készletszámlákon a növekedéseket és csökkenéseket folyamatosan

könyveljük.
b) A vásárolt készletek értékelése:
– tényleges beszerzési áron,

– átlagos beszerzési áron,

– FIFO (utolsó) beszerzési áron,

– elszámoló áron.

4. A Kft tevékenységében az állattenyésztés
—

szerepel

—

nem szerepel

- kérem a 15.számlacsoport megnyitását
- kérem a 24.számlacsoport megnyitását

5. A Számlarend hatálybalépése
—

2018. I.1., vagy

( a módosított SZT alapján)

—

2017. I.1., vagy

—

2016. I.1., vagy

—

...........év.........................hónap............nap.

Az ügyintéző neve: ...............................................................
telefonszáma: .....................................
................................................
aláírás

