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Gyakori kérdések a Távügyvitel Kft. online könyvelési
szolgáltatásával kapcsolatban
Ha én rögzítem a számlát, akkor értenem kell a könyveléshez?
Nem kell értenie és tudnia a számviteli törvényt, mert nincs rá szüksége.
Azonban a könyvelésnek és az adózásnak azt a részét, amely kapcsolatos az Ön vállalkozásának
tevékenységével, érdemes átlátnia. Olyan hasznos információkra gondolunk itt, mint például:
◦

mely költségtípusok csökkentik az iparűzési adót vagy

◦

hogy mely költségek esetén nem igényelhető vissza az ÁFA.

Ez persze nem azt jelenti, hogy magára hagyjuk a számlák rögzítésével.
A közös munkánk elején egy skype konzultáció keretében átbeszéljük, hogy milyen költség- és
bevételfelosztást tud elképzelni a cégénél, amely segítené az Ön munkáját. Ebben is tudunk tanácsot adni,
majd segítünk ezt beállítani. Ezek után együtt rögzítünk néhány számlát, hogy lássa ez egy egyszerű,
néhány perces folyamat.

Mennyire bonyolult a számla rögzítés?
Ahogy fentebb említettük, a folyamat egyszerű, nem vesz sok időt igénybe. Nem bonyolultabb, mint egy
online fizetési formot kitölteni, csak tudni kell mely rubrikába mit kell írni. Ezt mi előre elkészített és beállított
listákkal segítjük.

Hogyan kell elképzelni a számla rögzítést?
A kiállított (vevő/bevétel)számlákat legtöbbször importálni tudja a számlázó programjából, így ezeket nem
kell egyesével rögzítenie. Ha a Számlázz.hu online számlázót használja, még importálásra sincs szükség.
Onnan a számlák érintés nélkül kerülnek át a mi online könyvelési rendszerünkbe, és azonnal könyvelődnek
is.
A beérkező (szállító/költség)számlák esetén pedig számlánként egy 1-2 perces feladatról beszélünk.
A számláról rögzíteni kell: a szállító/vevő nevét, a számlán szereplő dátumokat és az összeget.
A rendszer magától kiszámolja az ÁFA összegét és a megfelelő helyre automatikusan könyveli, ezzel semmi
dolga.
Az, hogy telefon költséget vagy bérleti díjat tartalmaz a számla, Ön könnyedén képes eldönteni és ezt
kiválasztani egy legördülő listából.
Ha projektszámokat vagy költséghelyeket használ, akkor azokat is ilyenkor tudja megadni (később
változtatható), akár tételenként akár a számla teljes összegéhez. Természetesen ezeket sem kell fejből
tudnia, mert egy listából választhatja ki a megfelelő projekt- illetve költséghely kódot/elnevezést.
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Mi történik, ha elrontok valamit?
Időnként mi könyvelők is hibázunk. A könyvelési rendszerek úgy lettek kialakítva, hogy
lehetőség legyen a hibák javítására. Arra kell csak figyelni, hogy ha már egy időszakra
beadtuk az ÁFA bevallást, vagy év vége van, akkor nem lehet tovább változtatgatni.
De nem kell aggódnia, mert a bevallások és beszámolók előtt mi mindent végigellenőrzünk
és kiszúrjuk a problémás tételeket még időben.

Tulajdonképpen akkor ki könyvel?
A könyvelés automatikusan megy végbe a programban előre beállított algoritmusok alapján.
Amikor Ön elvégzi a rögzítést, akkor megmondja az online könyvelési rendszernek, hogy mely szállító/vevő
milyen összegben és mit adott el Önnek vagy vásárolt Öntől. A automatikus program pedig lefordítja ezt egy
vagy több könyvelési tétellé.
Azt, hogy konkrétan milyen könyvelési tételekké, Önnek már nem kell tudnia, mert ezt könyvelés technikailag
a program beállításai tartalmazzák.

Az én cégemnél vannak kivételek, és különleges elbírálás alá eső tételek. Ezeket
hogyan oldja meg az automatikus könyvelési program?
Az automatikus könyvelés előre beállított algoritmusa az alap, amit az Ön cégére szabunk, amikor elkezdjük
a közös munkát. Innentől kezdve az automata program tökéletesen könyveli majd tételeit. Ha új helyzet
merülne fel a vállalkozása életében, akkor pedig készséggel állunk rendelkezésére, hogy kitaláljuk és
beállítsuk az ehhez szükséges paramétereket.

Miért jó nekem, ha én/pénzügyi asszisztensem rögzíti a számlákat? Eddig ezt is a
könyvelőm csinálta.
Több okból is jól jár így.
1. A legfontosabb ok, hogy a naprakészség felett valódi kontrollt kap. Fenyegetések, számonkérések,
kínos üzenetek és telefonálgatás helyett Ön dönti el, hogy számláit mikor viszi be a
rendszerbe...ÁFA bevallás előtt 2 nappal vagy hó közben folyamatosan, hogy lehetősége legyen
optimalizálni a fizetendő ÁFÁt.
2. Nem kell a számlákat fizikailag mozgatni, így nem kell félni attól, hogy elvesznek, nem kell azon
vitázni, hogy kinél tűntek el és egy későbbi ellenőrzés során nem kell aggódni, hogy a könyvelője
kellően vigyázott-e könyvelési anyagára.
3. Időben ez a megoldás vagy gyorsabb vagy ugyanannyi, mint amit korábban arra szánt, hogy
elmagyarázza könyvelőjének a számlákat, banki tételeket.
4. Ha érdekli cége teljesítménye, akkor eddig is nyilvántartotta számláit egy offline, pl. Excel,
rendszerben, így legalább megszabadul attól az idegőrlő munkától, amikor egyeztetni próbálja saját
nyilvántartását a könyveléshez.
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5. Ráadásként megérti a vállalkozása mögött végbemenő pénzügyi és adófizetési összefüggések és
folyamatok mikéntjét, így sokkal okosabb döntéseket hozhat a jövőben.

A bérszámfejtési tételeket is nekem kell rögzíteni?
A bérszámfejtéssel kapcsolatban Önnek semmi dolga, azt teljes mértékben az adatbeviteltől a kakuláción át
a bevallásokig a Távügyvitel Kft. végzi Önnek.

Ha én rögzítek miért kell mégis ugyanannyit fiztenem könyvelési díjként?
A könyvelésért ugyanúgy felelősséget vállalunk, tanácsot adunk és képezzük magunkat, mint az összes
többi

magára

adó

könyvelő.

Adóbírság

garanciát

nyújtunk,

felelősségbiztosítással

rendelkezünk.
Leellenőrizzük a rögzített adatokat, elkészítjük a bevallásokat.
Ezen felül pedig rendelkezésére bocsátunk egy pénzügyi nyilvántartó rendszert, amelyet bármikor elérhet,
lekérdezheti a vevői kintlévőségeket, a fizetendő ÁFÁt vagy bármilyen Ön számára hasznos riportot
készíthet.
Ezt a programot folyamatos fejlesztjük, korszerűsítjük, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Ön minél
kevesebb munkával és minél hamarabb láthassa az összes pénzügyi adatát. Pl. Számlázz.hu-val valós idejű
összeköttésünk van, így a számlák azonnal könyvelődnek, amint ott kiállításra kerültek; a banki tételeket
sem kell egyesével felvinnie, hiszen importálással minden tétel betöltésre kerül.
Magas szintű szolgáltatásunkhoz tartozik az állandó rendelkezésre állás és ügyfélközpontú szolgáltatás. Ez
nálunk nem csak beszéd, hanem a valóság. Havidíjba foglalva korlátlan konzultációs lehetőséget kínálunk.

Mennyire biztonságos ez? Végülis máshol vannak az adataim.
Szerverünket egy nemzetközi szolgáltató hitelesítette és a hozzáférést a bankok által is használt,
feltörhetetlen RSA titkosítással védjük. Az ügyfeleink rendszere többszörös jelszóval védett kapukon
közelíthető
csak
meg.
Az adatokat minden pillanatban mentjük egy másik adathordozóra, és ezenfelül naponta egyszer globális és
cégenkénti
mentést
is
készítünk
egy
helyileg
máshol
található
védett
szerverre.
A fentieken felül a felhasználók is készíthetnek biztonsági másolatokat az adataikról, amelyet letölthetnek és
saját gépükön tárolhatnak.

Az adóhatóság mit szól ehhez a megoldáshoz?
Cégünk 2009-ben átfogó ellenőrzésen esett át. Az ellenőrzés során bemutattuk rendszerünket, amely során
mindent rendben találtak.
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Felelősséget vállalnak a könyvelésért, a beszámolók helyességéért?
Igen! Munkánkért felelősséget vállalunk és könyvelési biztosítással rendelkezünk. Adóbírság garanciát
vállalunk.

Adataimat továbbvihetem, ha később meggondolom magam?
Igen az adatok bármikor kimenthetőek SQL parancs illetve Excel formátumban.

Mi van, ha megszűnik az internet kapcsolatom? Akkor nem tudok dolgozni?
A

rendszerünk

úgy

van

megoldva,

hogy

váratlan

kapcsolatkiesés

nem

okoz

adatvesztést.

Tapasztalatunk az, hogy manapság nagyon ritka a huzamosabb internetszünet, a szolgáltatók hamar
kijavítják a hibákat. A tanácsunk az, hogy mindig legyen egy tartalék internet kapcsolódási mód, például
mobilinternet.
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