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1.Alap
információk
1.1.ASzámlázz.hu,mintonline
számlázóprogram
A Számlázz.hu az interneten elérhető online számlázóprogram, amelyet böngészőn keresztül tud
használni, mint bármilyen weboldalt. Nem szükséges saját számítógépére telepíteni, és nem
szükséges megvásárolnia sem. Segítségével bármely adószámmal rendelkező cég, egyéni
vállalkozó vagy magánszemély a jogszabályoknak mindenben megfelelő, papír alapú vagy akár
elektronikus számlát bocsáthat ki. A regisztráció egyszerűen és gyorsan elvégezhető, az első
számla kiállításáig néhány percet vesz csak igénybe. A Számlázz.hu működése megfelel bármely
más, telepíthető számlázóprogram nyújtotta lehetőségeknek: a kiállított számlák korlátlan
példányszámban nyomtathatók, készíthető sztornó számla is, lehetséges előlegszámlát,
díjbekérőt kibocsátani; a számlákról számviteli kimutatások készíthetők, továbbá a számlázási
adatokat többféle könyvelőprogram számára lehet exportálni. Mindezen felül a Számlázz.hu egy
sor kényelmi és extra funkcióval rendelkezik. A teljeskörű számlázást biztosító alapfunkciók
ingyenesen, a további lehetőségek pedig a választott előfizetési csomag függvényében érhetők el.
EzekrőlrészletesinformációkattalálweboldalunkonaCsomagokésárakmenüpontalatt.

A Számlázz.hu működése és az általa kibocsátott számlák minden esetben megfelelnek a
hatályos magyar jogszabályoknak. Munkatársaink folyamatosan dolgoznak az aktualitás
fenntartásán, azaz a jogszabályi változásokat a hatályba lépésükkel megegyező időben a
rendszerben átvezetjük. Akár díjmentesen használja rendszerünket, akár előfizet valamelyik
díjcsomagra,mindigaszoftverlegfrissebb,ahatályosjognakmegfelelőváltozatáthasználja.
A számviteli törvény vonatkozó szabályai szerint a számlázószoftverek gyártóinak nyilatkozniuk
kell arról, hogy a szoftver megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak. A Számlázz.hu erről
szóló nyilatkozatát bejelentkezés után az oldal alján, a lábléc sorban található Nyilatkozat
feliratrakattintvatölthetile(4.21-espont).

1.2.Rendszerkövetelmények
Arendszerhasználatáhozbármilyenszámítógépmegfelel,feltéveha:
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● rendelkezikinternetkapcsolattal
● rendelkezik https protokollt ismerő böngészőprogrammal (ennek a kritériumnak
bármelyik korszerű böngésző eleget tesz, kezdve a Microsoft Windows Internet
Explorer-étől a magasabb minőséget képviselő Mozilla-alapú böngészőkön át (pl.
http://firefox.hu)azAppleMacintoshszámítógépekSafarijáig).
ASzámlázz.huonlineszámlázóprogramotkétfélemódonhasználhatja:
● nemregisztráltfelhasználókéntaFőoldalonaDEMÓverziókipróbálása-rakattintva
● regisztrációtkövetőenregisztráltfelhasználóként(2-espont).

2.Regisztráció
2.1.Fiókregisztráció
A regisztráció folyamatát többféle módon is elindíthatja akár ingyenes (#free), akár fizetős
csomagot kíván majd igénybevenni (a csomagválasztás regisztrációkor nem végleges, később
bármikormódosítható,lásd:5.6.2-espont):
● aFőoldalon:
○ aRegisztrációgombokrakattintva
● aMenüsorban:
○ aCsomagokésárakmenüpontban
○ aRegisztrációmenüpontban
2.1.1.Aregisztrációfolyamata
Kétlépésbőlállaregisztrációsfolyamat:
1.lépés,felhasználóiadatokmegadása
● Adjamegvezetéséskeresztnevét
● Emailcímét
● Igényeltjelszavátkétszer
● Az
ÁSZFésadatvédelminyilatkozatelovasásautánjelölje,hogyelfogadjaezeket
● Jelölje,haszeretnehírlevelet
kapni
● KattintsonaRegisztráció,majdacégadatokmegadásagombra!
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2.lépés,cégadatokmegadása:
● Adjamegacégnevét
● Adószámát
● Bankszámlaszámát
● Címét
● Emailcímét
● Logójátfeltöltheti
● Jelölheti,hapénzforgalmielszámolás,vagyKATAvonatkozikönre
● Jelölheti,haegyénivállalkozőésmegadhatjaEVszámát
● VégülkattintsonaCégmentésegombra!

A regisztrációs folyamat végeztével Ön létrehozta saját Számlázz.hu-s felhasználói fiókját.
Felhasználói fiók regisztrációra mindössze egyszer van szükség. (Fontos megkülönböztetni a
felhasználói fiók regisztrációját és a további cég regisztrációját, bekapcsolását felhasználói
fiókjaalá!)

A megjelenő oldalon azonnal lehetősége van díjcsomagot választani, vagy megkezdeni a #free
(ingyenes)
csomaghasználatát.

2.2.Továbbicégkapcsolásaa
fiókon
belül
A Számlázz.hu rendszerében lehetőség van arra, hogy egy felhasználói fiók alatt több cég
számlázását is kezelje külön (más-más szolgáltatáscsomagot is beállíthat, pl: 
kisebb
számlaforgalmú cégéhez ingyenes csomagot, nagyobb számlaforgalmat bonyolító cégéhez egy
fizetőscsomagot).Ehheznemkellújraregisztrálnia!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben egy teljesen új regisztrációt hajt végre egy másik cége
regisztrálásához, úgy két felhasználói fiókot hoz létre. Ez azt jelenti, hogy számláihoz a
Számlázz.hu rendszerében úgy férhet hozzá, ha az egyik fiókból kijelentkezik, majd bejelentkezik
más adatokkal a másik fiókjába. Ezt megkönnyítendő, a Számlázz.hu-nál lehetőség van arra,
hogy amennyiben kettő vagy több céggel is rendelkezik, azok számlázását egy fiók alatt kezelje,
gyorsabban.
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Továbbicégekregisztrálása,kapcsolásaafiókba:
1. JelentkezzenbeSzámlázz.hu-sfiókjába!
2. Ellenőrizze, hogy a Vezérlőpulton tartózkodik-e, ha nem váltson át a Vezérlőpultra (bal
felsősarok,házikon)!
3. KattintsonazÚjszámlázófiókothozoklétregombra(középtájon,jobboldalt)!
4. Adjamegazújcégadatait(ld.2.2.2/2)
5. Mostantól a bejelentkezést követően a Vezérlőpult bal felső sarkában válthat cégei
között!Kérjük,mindigellenőrizze,hogymelyikcégneveszerepelebbenamezőben!

2.3.Előfizetés,szolgáltatáscsomag
választása
Ahogy fentebb írtuk, regisztrációját a Főoldalon a felső menüsorban a Csomagok és árak
menüponton

keresztül

is

elindíthatja.

Itt

oszlopokba

sorolva

látja

azokat

a

szolgáltatáscsomagokat, amelyek közül választhat 1 vagy 12 hónapra. A csomagok tartalma
röviden a következő (részletes leírást az egyes szolgáltatáscsomagok alatti Részletek feliratra
kattintvakaphat):
2.3.1.#free
A #free, tehát díjmentes szolgáltatási csomagunkban korlátlan számú papírszámlát állíthat ki.
Sem a korábban kiállított számlák tárolásáért, sem a jogszabályi megfelelőségi nyilatkozatért
nem kell fizetnie: a rendszer használata során semmilyen költség nem terheli Önt. Bár egyes
funkciók - például az elektronikus számla kiállítása - ebben a díjcsomagban nem elérhetők, így is
teljes értékű számlázóprogram áll az Ön rendelkezésére, amellyel teljesen ki tudja váltani az
eddighasználtkéziszámlatömbötvagymásszámlázóprogramot.
2.3.2.#start
Frissen induló cégeknek és egyéni vállalkozóknak tökéletesen megfelel a #start csomag az
alapszolgáltatásainkkal: több felhasználó kezelése, könyvelői hozzáférés, lekérdezések/listák,
számla kifizetettség nyilvántartása, díjbekérők és szállítólevelek, EVA és ÁFA riasztás, és még
sorolhatnánk.Ebbenadíjcsomagban
aze-számladarabára15Ft.
2.3.3.#digital
Digitálisan érett vállalkozóknak, akik értik és élik a felhőszolgáltatások előnyeit: e-számla
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mindössze 5 Ft-os darabáron és a szuperkényelmes bankszámla integráció (autokassza).
Ismerkedj
azintelligenspénzügyiadminisztrációlehetőségeivel!
2.3.4.#profi
Profiknak ajánljuk ezt a csomagot, mely a Számlázz.hu összes szolgáltatását tartalmazza. Bejövő
számlák kezelése, számlák online feladása a könyvelői rendszer felé, bankszámla integráció
(autokassza), számlák teljes körű digitális archiválása, többféle online fizetési lehetőség mindaz, amire egy #profi vállalkozónak szüksége lehet. A kézzel (böngészőből) kibocsátott
e-számlákdarabáraidőbeliésdarabszámkorlátozástólmentesen:0Ft!

3.Belépés
Amennyiben már regisztrált, úgy a rendszerbe a https://www.szamlazz.hu oldalon tud belépni.
Belépéshezadjamegemailcímétésjelszavát.
Jelszó változtatást a bejelentkezést követően a menüsor (jobb oldalt, fent) Profilom/Új jelszót
állítokbepontjábantudvégrehajtani.
Elfelejtett jelszó esetén látogasson el a Számlázz.hu főoldalára, és kattinston a belépési adatok
megadásánállévőElfelejtettedajelszavad?linkre!

4.Vezérlőpult
Bejelentkezést követően a Vezérlőpult felületét látja. Míg be van jelentkezve, a Vezérlőpultra
bármikorvisszatérhet(haelnavigált)abalfelsősarokbanlévőházikonrakattinva.
Felülrőllefelé,jobbrólbalraakövetkezőműveleteketvégezhetiittel:

4.1.Átváltásmásikcégre
Ha több céges fiókkal is rendelkezik egy felhasználói fiókon belül, köztük a bal felső sarokban
válthat:kattintsonazadottcégnévre,
alenyílólistábólválasszonkiegymásikcéget.

4.2.Menü
Ajobbfelsősarokbanamenütlátja(bővebbenerről:5-öspont).

4.3.Ingyeneshónapértajánlás
Ingyenes hónapokért ajánlhatja a Számlázz.hu-t másoknak (Használja olcsóbban ikon; erről
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bővebben:5.7.2-espont).

4.4.Profilom
Megtekinthetifelhasználóiprofilját(Profilommenüpontban,errőlbővebben:5.7.3-espont
).

4.5.Beállítások
A Beállítások menü Fiók beállítások pontjára kattintva cég számlázási fiókjának beállításait
módosíthatja.
Abeállításokszekciót6részrebontottuk:
1. Cégadatok:
Bármely, a regisztrációkor megadott adatát módosíthatja, illetve hozzáadhat új adatokat is
(pl:postacímet,újabbbankszámlaszámot).
2. Bankszámla:
Ittkezelhetibankszámlaadatait
3. Pénzügy:
Pénzügyi beállítások, pl: áfa időszak, pénzforgalmi elszámolás és kisadózói időszakok
beállítása
4. Számla
Itt állíthat be néhány alapértelmezett számla adatot (pl: fizetési mód, nyelv, deviza, stb.),
valamintlogótisfeltölthet.
5. Számlázás
Sokrétűenszabályozhatjaaszámlakibocsátásfolyamatátésfiókjaviselkedését.
6. Értesítő
Számlaértesítőemailekdefiniálása

4.6.Újszámla
Újszámlátállíthatki(Újszámlátállítokkiikon).
Új számlát állíthat ki a leggyakrabban használt számlázási partnerek felé (jobbra mutató nyíl
mellettfelsorolva,azadottcégnévrekattintva).

4.7.Kapcsolat
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Felvehetivelünkakapcsolatot(Ügyfélszolgálatikon).

4.8.Kifizetetlenkimenőszámlák
Listába szedve láthatja legutóbbi kifizetetlen kimenő számláit, adatait (számlaszám, keltezés,
fizetésihatáridő,vevő,nettóösszeg,bruttóösszeg,kintlévőség,részteljesítések).

4.9.Felhasználók
Felsorolva láthatja a fiók felhasználóit, adatait (név, e-mail cím, jogosultság). A jogosultságok a
következőketjelentik:
● Fiókgazda: A Fiókgazda teljes jogkörrel bír számlakibocsátó fiók fölött, tehát mindent
megtehet. Ő a fiókot létrehozó személy. Egy fióknak csak egy gazdája lehet, de ő később
ezt a kiváltságos jogkört átruházhatja másik felhasználóra. A fiókgazda jelölheti ki az
adminisztrátorokat.
● Adminisztrátor: Az Adminisztrátorok is teljes jogkörrel rendelkeznek, szabályozhatják a
fiókhoz hozzáférő felhasználók számát és jogosultságaikat. Meghívókat is küldhetnek új
felhasználókfelé,demegisszüntethetikegyesfelhasználókhozzáférését.
● Számlázó: Normál felhasználó, csak számla létrehozási joggal rendelkezik a Számlázó
jogosultságú személy. Módosíthatja a törzsadatokat, viszont a felhasználók hozzáféréseit
nemkezelheti.
● Kezelő: Normál felhasználó, csak számla létrehozási joggal rendelkezik a Számlázó
jogosultságúszemély.Nemmódosíthatjaatörzsadatokat.
● Könyvelő: A Könyvelő jogosultság csak olvasási műveleteket hajthat végre, tehát
számlázáshoz, sztornózáshoz vagy a törzsállományok kezeléséhez nincs joga; csak
lekérdezéseket,listákatfuttathat.
Hozzáférést adhat fiókjához más személyeknek (pl: könyvelő, kolléga) meghívó küldésével
(Meghívó).ErrőlbővebbenolvashatBlogunkban.

4.10.Újcégbekapcsolásaafiókba
Újcégethozhatlétre(Újcégethozok
létreikon)(bővebbenerről:2.2-espont).

4.11.Másikcéghezcsatlakozás
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Csatlakozhat egy másik céghez (Csatlakozni szeretnék egy céghez ikon); kereshet cégnévre vagy
adószámra is. A választott cég tájékoztatást kap az Ön csatlakozási igényéről. Ahhoz, hogy Ön
be tudjon lépni ezen cég fiókjába, jóvá kell hagyják igényét, és be kell állítsák az Ön
jogosultságát ezen cég fiókját tekintve. (Így előfordulhat, hogy csak a számlákat tudja
megtekinteni, és szűrni, illetve lekérdezéseket eszközölni, a fiók adatait, beállításait továbbra
semmódosíthatja.)
Bővebben
errőlatémakörrőlBlogunkbanolvashat.

4.12.Átjelentkezésmásikfiókba
Ha több felhasználói fiókhoz is hozzáfér, átjelentkezhet gyorsan egy másikba a Felhasználói
fiókváltásrészalatt(azadatokatkitöltveazÁtjelentkezemgombbal).

4.13.Díjcsomagom
Megtekintheti aktuális díjcsomagjának főbb adatait (neve, kezdete, lejárata), elnavigálhat
díjcsomagjának kezeléséhez (Díjcsomagom kezelése; bővebben erről: 5.6.2-es pont), és
folyószámlájaadatainakmegtekintéséhez(Folyószámlám;bővebbenerről:5.6.3-aspont).

4.14.Kiállítottszámlákésbruttó
értékük
havonta
Legalul pedig egy gyors statisztikát láthat arról, hogy az utóbbi négy hónapban mennyi számlát
állítottki,ésbruttóértékükmennyivolt.

4.15.Adatvédelem
IttolvashatjaelaSzámlázz.hu-tüzemeltetőKBOSS.huKft.adatvédelminyilatkozatát.

4.16.Gyakorikérdések
Itt olvashatja a leggyakrabban feltett kérdéseket a Számlázz.hu felé; nagy valószínűséggel
megtalálhatjaakérdésekreadottválaszokközöttaztazinformációt,amireszükségevan.

4.17.Kapcsolat
Amennyiben a Tudnivalók között és a Blogunkban sem találta meg, amit keresett, itt felveheti
velünk a kapcsolatot. E-mail címét, a levél tárgyát, és a szöveges mezőt mindenféleképp ki kell
töltenie.
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4.18.Regisztráció
Új,továbbiszámlázásifiókotregisztrálhatinnenindulvaabelépettfelhasználóhoz.

4.19.Szolgáltatáscsomagok
Amennyiben #free csomagban volt, itt előfizethet szolgáltatáscsomagjainkra - nem kell teljesen
újregisztrációtindítania.Acsomagokrólbővebbenittolvashat.

4.20.Abankkártyásfizetésről
Részletes leírást olvashat a bankkártyás fizetésről, hogy mire figyeljen oda, a biztonságról, az
elfogadott kártyákról, a fizetés lépéseiről, illetve kérdéseket és válaszokat az internetes fizetésről
akövetkezőtémakörökben:
● kártyaelfogadás
● fizetésfolyamata
● sikertelenfizetésésteendők
● biztonság.

4.21.Nyilatkozat
Ide kattintva pdf formátumban láthatja a Számlázz.hu-t üzemeltető KBOSS.hu Kft. Jogszabály
megfelelőségi nyilatkozatát. Erre azért van szükség, mert a számviteli törvény vonatkozó
szabályai szerint a számlázószoftverek gyártóinak nyilatkozniuk kell arról, hogy a szoftver
megfelelamindenkorihatályosjogszabályoknak.

4.22.Kézikönyv
Itt található a PDF formátumú Felhasználói Kézikönyv, mely a Számlázz.hu online
számlázóprogramműködésétírjalerészletesen.(Ezadokumentum.)

4.23.Impresszum
Itt rövid céginformációt olvashat Rólunk, láthatja elérhetőségeinket, szerkesztőnk nevét, és a
designtkialakítócégnevét.

5.Menü
13

Bejelentkezést követően a menü a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg, innen indíthatja az
egyesfunkciókat,beállításokat,műveleteket.

5.1.Számla
Erre a menüpontra kattintva készíthet új számlát, megtekintheti a rendszerben található, Ön által
készített és befogadott számlákat - a listák sorrendje időben csökkenő, tehát a friss számlákat
találja a listában feljebb, a régebbieket alább. Különböző paramétereket adhat meg, ami alapján
szűrheti őket - így láthatja, hogy például adott hónapban, és/vagy adott partnerre mekkora nettó
ésbruttóértékbenállítottkiszámlát.
Aszámlákkalittakövetkezőműveletekettehetimeg:
● egyadottszámlasoronkattintvalenyílópanelben
○ elektronikusszámlamegjelenítése
○ számlanyomtatásiképe
○ számlanyomtatása
○ számlaértesítőküldése
○ sztornozószámlakészítése
○ jóváírószámlakészítése
○ számlamásolása
○ számlakiegyenlítettségénekállapota
● azadottszámlaelőttinégyzetetbejelölve
○ kijelöltszámláknyomtatásapdfformátumban
○ kijelöltszámlákletöltésezipformátumba
○ pénzforgalomlekéréseexcelbe.
○ számláktömegeskiegyenlítése
○ szállítólevelekszámlázása
Újszámla/díjbekérő/előlegszámla/szállítólevélkészítése
Ezzel a funkcióval indíthatja el egy új számla készítését. Az első sorban választhat, hogy milyen
típusú számlát szeretne készíteni: díjbekérő, normál számla, szállítólevél vagy előlegszámla
közülválaszthat.
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Amegjelenőképernyőnadhatókmegaszámlatovábbiadatai,pl:
● a bankszámlaszám (amennyiben csak egyet használ, úgy ez az opció értelemszerűen
hiányzik,abankszámlaszámfix)
● aszámlatípusa(papíralapúvagye-számla)
● avevőadatai(vagyújonnankitöltve,amármeglévőpartnerlistábólkiválasztva)
● afizetésimód
● adátumok(teljesítésdátuma,
számlakelt,ésfizetésihatáridő)
● arendelésszám
● aszámlanyelve
● adeviza.
Devizás számla készítésénél programunk a beállított devizanemnek megfelelő, éppen aktuális
devizaárfolyamotautomatikusanlekérdeziaMagyarNemzetiBankból.
A számla tételeinél kell megadni a tétel megnevezését , a mennyiséget, az egységárat és az
áfakulcsot.
Minden további adatot a program automatikusan számol. Ha nem első számláját készíti, a
tétel sorának elején, a kérdőjelre kattintva kiválaszthatja egy korábbi tételének adatait is,
ez megkönnyíti az ismétlődő (pl: havi rendszerességű) változatlan tétel adatok gyorsabb
bevitelét.
Aszámlákhozfűzhetmegjegyzéstis.
Új tételeket a „+” gombra kattintva kaphat. Adott tételsor eltávolításához kattintson a „-”
gombra.
Amennyiben bejelöli a “Már kiegyenlített” jelölőnégyzetet, úgy a számla mellé automatikusan a
kifizetettségetisadminisztráljuk.
Postázási szolgáltatásunk keretében számláját külön díj ellenében automatikusan kinyomtatjuk és
postázzuk. Ehhez a “kérem a számla nyomtatását és postázását” jelölőnégyzetet kell bejelölni
számlalezáráselőtt.
Partnercégünk segítségével hiteles cégadatbázisban ellenőrizheti partnereit (külön díj ellenében)
a“céginformációklekérdezése”linkrekattintva.
Utolsólépéskéntazalábbilehetőségekközülválaszthat:
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● Előnézet (Javasolt mindig először erre kattintani, hogy ellenőrizze, mindent helyesen
rögzített-e; ha mindent rendben talált, akkor nyugodtan választhat a többi három
lehetőségközül.)
● Elkészítemaszámlát
Tömeges
számlázás
EzafunkcióesetlegnemláthatóazÖnképernyőjén(jogosultságfüggő).
Adja meg a generálandó számlák adatait tartalmazó Excel (CSV) fájl helyét, a számla típusát, és
adevizanemét.
Amennyiben a számla kelt, teljesítés és fizetési határidők nincsenek az Excel fájl minden sorában
definiálva,
ittmegadhatjaazalapértelmezettértékeket.
A Számlák előnézete gombra kattintva megtekintheti a beolvasott számlaadatokat. Itt még
lehetősége van visszalépni és az Excel fájlt módosítani, mert a számlák még nem készültek el.
Amennyiben a számla adatok között nem talál módosítanivalót, úgy a Számlák generálása
gombrakattintvaarendszerelkészíti
aszámlákat.
Figyelem! Nagy tömegű számlák generálása hosszabb ideig is eltarthat! A tapasztalatok szerint
számlagenerálás esetén számlánként egy másodpercet kell várni, de az elkészült számlák
letöltése (PDF fájl) ennél hosszabb időt is igénybe vehet (internet hozzáférés sebességétől
függően).

5.2.Archívum
Ezen menüpont alatt rövid tájékoztatót olvashat a számlák archiválásáról. A Számlázz.hu
rendszere segítségével az Ön által kiállított papír alapú számlák második (Önnél maradó)
példányánakkinyomtatásaszükségtelennéválik.
BővebbinformációtBlogunkbanolvashat.

5.3.Listák
Ebbenamenüpomntbankezelhetiaz
alábbilistákat
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● ÁFAlista
● ÁFAanalitika
● Forgalom
● Főkönyviadatexport
● NAVpénztárgépfeladás
● NAVadatszolgáltatás
A főmenü ezen pontjában válogathajta le a különböző típusú számláit időszak szerint, megadva a
lekérdezésformátumátis.
A számla exportoknál adott menüponton belül is áttérhet másik főkönyvi rendszerre. A
Számlázz.hu rendszere többféle könyvelési rendszer felé képes adatexportot nyújtani, és
folyamatosan dolgozunk újabb könyvelési rendszerek támogatásán. A kiválasztott időszakra eső
számláit olyan adatfájl formájában kapja meg, amely közvetlenül importálható könyvelője
számviteli rendszerébe. Amennyiben a fiók adminisztrátoraként meghívót küldött könyvelője
részére, ő az adatexportot önállóan, Öntől függetlenül is elvégezheti. Így Ön mentesül a
könyvelőfelétörténőadatszolgáltatáshavirendszerességűnyűgjealól.
Ha a könyvelője által használt számviteli rendszer még nem támogatott, kérje annak
kifejlesztésétkapcsolatfelvételioldalunkonkeresztül.
5.3.1.ÁFAlista
A képernyőn kiválaszthatja azt az időszakot (a könyvelési dátum alapján, ha ez nincs megadva,
akkor a teljesítés dátuma szerint), amelyekben Ön készített kimenő számlát. A Kérem a listát
feliratú gomb segítségével Ön a kiválasztott időszak számláit kapja meg Excel formátumban
(CSVvagyTSVformátumban).
5.3.2.ÁFAanalitika
Számláit a teljesítés dátuma szerint, a Beállításokban megadott időszak szerint kérdezheti le
Excelformátumban(CSVvagyTSV
formátumban)aKéremalistátfeliratúgombrakattintva.
5.3.3.EVAanalitika
Számláit a teljesítés dátuma szerint, a Beállításokban megadott időszak szerint kérdezheti le
Excelformátumban(CSVvagyTSV
formátumban)aKéremalistátfeliratúgombrakattintva.
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5.3.4.Forgalom
Lekérdezhetiazértékesítetttermékeketésszolgáltatásokat.Aszámlákleválogatásadátum
intervallumszerinttörtéik,ezenfelülmegadhatjaavevőés/vagyazértékesítetttermékvagy
szolgáltatásnevét.
5.3.5.Főkönyviadatexport
Rendszerünksegítségéveljónéhányfőkönyvirendszerfelékészíthetadatexportot.
Számláittöbbféleszempontmegadásávalisleválogathatja:
1. időszak alapján - Meg kell adnia a kért időszakot (a könyvelés dátuma alapján történik,
ha az nincs megadva, akkor a teljesítés dátuma az alap), a főkönyvi rendszert, és a
formátumot(CSVvagyTSV).
2. könyvelésimódalapján-egyszeresvagykettőskönyvvitel
3. számlaszám alapján - Meg kell adnia a számlaszám kezdetét és végét, a számla típusát
(e-számla,papírszámla,összes).
4. Fizetésimód,számlatípus
AlekérdezéstaKéremazexportfájltfeliratúgombbalindíthatja.

5.3.6.NAVpénztárgépfeladás
HaakönyvelőjeszerintazÖnvállalkozása"pénztárgéphasználatárakötelezett",akkorhavi
rendszerességgel,tételesenfelkelltöltenieakibocsátottszámláitazadóhatóságrendszerébe.
Ezzel a funkcióval egy olyan adatfájlt tud generálni, melyet az ABEV Java programba betöltve
megmenekülakézzeltörténőbepötyögéskínjától.AzABEVJavaprogrambanválasszaaz
"XML állomány ellenőrzése és átadása elektronikus beküldésre" menüpontot (2014-ben
PTGSZLAA,2015-tőlPTGSZLAH).
2015 január elsejétől a számlákat havi rendszerességgel kell beküldeni a következő hó 15-ig,
tehát2015-benazelsőbeküldéshatáridejefebruár15.
5.3.7.Adóhatóságiellenőrzésiadatszolgáltatás
Azújjogszabályirendelkezésekalapján2016.január1-tőlaszámlázóprogrambanbiztosítani
kell,hogyaNAVegyönálló,deaprogrambaintegráltfunkcióáltalstandardizáltmódon
bármikorhozzájussonakibocsátottszámlák(ideértveamódosítóésazérvénytelenítőszámlákat
is)adataihoz.
ARendeletalapjánmindenszámlázóprogramnakegy,az„adóhatóságiellenőrzési
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adatszolgáltatás”elnevezésűfunkcióvalkellrendelkeznie,amelynekelindításávaladatexport
végezhető.

5.4.Beállítások
ItttalálhatókakorábbanemlítettFiókbeállításai,továbbáajelszómodosítás,azoinlinefizetési
lehetőségekigényléseésparaméterezése,adíjcsomag,afolyószámlaésazelőtagok
kezelése.Valamintapartnerekéstermékek.

5.4.1.Fiókbeállításai
Azadottfiókbeállításilehetőségeirőlmárvoltszóa4.5-öspontban.
5.4.2.Onlinefizetésbevezetése
Partner cégünk, a PayU Hungary Kft. segítségével lehetősége van gyorsan, kényelmesen
bankkártyásfizetéstbevezetni.
5.4.3.Díjcsomagom
A megjelenő felületen láthatja jelenlegi díjcsomagjának adatait (díjcsomag neve, kezdete,
lejárata), nyilvántartott egyenlegét (független a díjcsomagtól, tehát az előfizetési díjon felüli
rendszerhasználatbóleredődíjakatösszegzi),függőbenlévőfizetésikötelezettségét.
Itt hosszabbíthatja vagy módosíthatja díjcsomagját, válthat azonnal (jelenlegi díjcsomagjának
lejárta előtt) másik díjcsomagra (akár másik előfizetési idővel), vagy mondhatja le előfizetését
áttérveazingyenes(Free)csomagba.
5.4.4.Folyószámlám
Itt láthatja jelenlegi nyilvántartott egyenlegét, illetve listába rendezve név, esemény
megnevezése,jóváírás,terhelés,egyenlegszerintezenegyenlegrészeit.
5.4.5.Előtagok
Akülönbözőszámlaszámelőtagokgyakorlatilagkülönszámlatömbökkéntműködnek.
Amennyiben regisztrációkor adott meg számlaszám előtagot, itt módosíthatja annak leírását, ha
nemadott
meg,vagytovábbiszámlaszámelőtagotkívánfelvenni,akkoritttehetimeg.
Új számlaszám előtag felvételéhez írja be a számlaszám előtag nevét a Prefix sorába, majd adjon
hozzáegy
leírást(eznemkötelező),majdkattintsonaFelveszgombra.
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5.4.6.Jelszótváltoztatok(Profilom)
Itt módosíthatja nevét, e-mail címét, azonosítóját (bejelentkezési név), és jelszavát is. Bejelölheti,
hogytájékoztatástszeretnekapniazújfunkciókrólésváltoztatásokról.
Amennyiben több céggel is rendelkezik a fiókja alatt, a képernyő alsó, Hozzám kötődő cégek
feliratú rész alatt beállíthat egy alapértelmezett céget. Ezzel a fiókba való bejelentkezéskor
mindig ennek a cégnek a fiókjába érkezik majd, melyet bármikor átválthat egy másik cégre a bal
felsősarokbanacégnévrekattintva,alenyílólistábólkiválasztvaamásikcéget.
5.4.7.Partnerek
Ezen menüpont alatt láthatóak a partnerek száma (az éppen látható partnerek száma/összes
partner száma; a lista alján bővítheti, hogy még több partnerét láthassa: Még több partner
betöltése)ésadatai:
● név/azonosító
● számlázásicím
● kapcsolat/e-mail

cím

(Az

alapértelmezettként beállított

e-mail

címre

kattintva

az

adott

számítógépen

- ha be van állítva - e-mailező program nyitja meg a

levelezőt,ígyazonkeresztülazonnalelkezdhetiírniüzenetétazadottpartnernek.)
Ezenadatokat
● módosíthatja(Módosítom)
○ partnerneve
○ partnerazonosítója(nemkötelezőilyetmegadni,ezaszámlánszerepel)
○ partnerszámlázásicíme
○ partnerpostázásicíme(haezeltéraszámlázásicímtől)
○ partneradószáma
○ partnerközösségiadószáma
○ partnerbankszámlaszáma
○ partnerhezmegjegyzés,amicsakbelsőhasználatnáljelenikmeg,aszámlánnem
○ partnerkapcsolattartójánakadatai(név,e-mail,telefon,fax)
○ partnerfeléaszámlázásáiadatok
■ alapértelmezettfizetésimód
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■ engedélyezettszámlatípusok
■ alapértelmezettfizetésihatáridő
■ alapértelmezettdevizanem
■ vevőfőkönyvi
azonosító
■ vevőfőkönyvi
szám(árbevétel)
■ számlán megjelenő megjegyzés (ez meg fog jelenni a számlán, de
számlakészítésrkomódosítható
○ itttörölhetiisezenpartnerét(Törlöm)
● törölheti(Törlöm)
● vagyezenmenüpontonkeresztüladottpartnerénekszámlázhat(Számlázok).
Itt adhat hozzá új partnert egyenként (Új partnert adok hozzá) vagy tömegesen (Több partnert
töltökfel(CSV));kereshetapartnerekközött(jobboldaltfelül).
Partnercégünk segítségével hiteles cégadatbázisban ellenőrizheti partnereit (külön díj ellenében).
Az oldalon megtekintheti az eddigi ellenőrzéseit az”Eddigi partner ellenőrzéseim” linkre
kattintva.
5.4.8.Termékek
A termékek nézetének felépítése hasonló a partnerek megjelenítéséhez. Egy listában láthatóak
saját termékeink száma (éppen látható/összes termék száma; a listában megjelenítendő termékek
számátbővíthetiazlistaaljánlévőgombrakattintva:Mégtöbbcikkbetöltése)ésadatai:
● név
● azonosító
● nettóegységár
● mennyiségaszámlán
● mennyiségiegység
● tételmegjegyzésaszámlán.
Azegyestermékek
● adataitmódosíthatja(Módosítom)
○ alapadatok
■ termékneve
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■ termékazonosítója(belsőadat,számlánnemfogmegjelenni)
■ terméknettóegységára
■ termékmennyiségeaszámlán
■ termékmennyiségiegysége
■ termékheztartozóÁFAkulcs
■ termékhez kapcsolódó megjegyzés (számlán megjelenik, de számlázáskor
módosítható
○ könyvelésiadatok
■ árbevételifőkönyvszám
■ áfafőkönyviszáma
■ gazdaságieseménytípusa
■ áfagazdaságieseménytípusa
● vagytörölheti(Törlöm)őket.
Illetvehozzáadhatújterméketis:Újterméketadokhozzá.

5.5.Egyéb
5.5.1.Számlázóbejelentése
Ittvégezhetielbejelentésikötelezettségét.
5.5.2.Ajánlommásnakis
Lehetőség van arra, hogy meghívja ismerőseit, üzleti partnereit, barátait, hogy ők is használják a
Számlázz.hu rendszerét. Minden új felhasználó után, aki az Ön meghívására kezdi el használni a
Számlázz.hu-t és előfizet bármely díjcsomagra, 1 hónap díjmentes használatot biztosítunk Önnek
ajelenlegi
E-számlacsomagelőfizetéssel.
Ameghívásakövetkezőmódokontörténhetafelületen:
● meghívhatja őket a Számlázz.hu rendeszerében rögzített partnertörzs alapján minden
partnerének,vagyegyes,Önáltalkiválasztottpartnerének
● e-mailt küldhet a részükre (e-mail címet manuálisan kell beírni, ha többet ír be, vesszővel
kellelválasztani)
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● Facebookonkeresztülismeghívhatjaismerőseit
● vagymegoszthatja,elküldheti
aregisztrációsoldalramutatólinket.
Amennyiben részletesebb leírásra van szüksége, kérjük, olvassa el Blogunk ajánlásról szóló
mindkétcikkét.
5.5.3.Sajáttanúsítvány
Amennyiben elektronikus számláit nem a KBOSS.hu Kft. tanúsítványával szeretné aláírni,
hanem erre a célra saját tanúsítványt vásárolt, ezt itt töltheti fel Számlázz.hu-s fiókjába. A
feltöltésjelszóvalvédett(titkosított)kulcstartóformájábanlehetséges.
5.5.4.Gyakorikérdések
Lásd:4.16-ospont.
5.5.5.Kapcsolat
Lásd:4.18-aspont.

5.6.Kilépés
Kilép a rendszerből. Amennyiben Ön elvégezte feladatát, minden esetben kattintson a „Kilépés”
menüpontra.

6.Egyéblehetőségek,információk
EzenmenüpontokatÖnbejelentkezés
nélküliselérheti.

6.1.Csomagokésárak
Lásd:2.3-aspont.

6.2.Egyedimegoldások
ItttovábbiinformációtkaphataSzámlázz.huegyébszolgáltatásairól,így:
● azelektronikusszámláról
● aszámlaAgentszolgáltatásról(ezaFőoldalróliselérhető)(lásdmég:8-espont)
● atömegesszámlagenerálásról
(ezaFőoldalróliselérhető)
● apostaiszolgáltatásokról
● onlinefizetésilehetőségekről
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● abejövőszámlákról
● stb.

6.3.Gyakorikérdések
Itt találja meg a folyamatosan bővülő tudástárunkat, a gyakran ismételt kérdéseket és az ezekre
adekvátválaszokat.

6.4.Blog
Szakmai blog a Számlázz.hu bloggerek írásai belső keresővel, címszavakra való szűrési
lehetőséggel.

6.5.Rólunk
Acégrőlésacsapatrólbővebbinformációk.

6.6.Regisztráció
Belépettállapotbanittindíthatjaelúj
cégénekregisztrációját.

7.SzámlaAgentszolgáltatás
Számla Agent szolgáltatásunk segítségével Ön webáruházát (vagy bármely egyéb üzleti
alkalmazását) könnyedén összekapcsolhatja a Számlázz.hu rendszerével. A kapcsolat kiépítését
követően vásárlói részére azonnal számlát bocsáthat ki - mindezt akár emberi beavatkozás
nélkül, vagy - szükség esetén - a webáruház adminisztrátora intézheti a számlázást egy-két
kattintással.
A kapcsolat kiépítése nem bonyolult, általában 1-2 napi fejlesztői munkával megoldható.
Szakembereink ehhez minden segítséget megadnak. Teszt fiókot biztosítunk a fejlesztéshez, a
kapcsolatot

már megvalósító programkódot bocsátunk a rendelkezésére és email-es

ügyfélszolgálatunknéhányóránbelül
válaszolfelmerülőkérdéseire.
A Számla Agent díjszabása sávos szerkezetben történik: a rendszerhasználati díjat mindig utólag,
az előző hónapban a Számla Agent segítségével elkészített számlák darabszáma alapján
határozzuk
meg.
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