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1 Beszerzési előlegkezelés 
Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez 
készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Szállítói előlegekkel kapcsolatos lokalizációs fejlesztés 
funkcionalitásáról. 

A Business Central szállítói előleg funkciója a következő folyamatokat támogatja: 

• Független előlegbekérő levelek készítése 

• Előlegbefizetések kapcsolása előlegbekérő levelekhez a bankkivonatok könyvelése során 

• Előlegbefizetések kapcsolása előlegbekérő levelekhez utólagosan 

• Megfizetett előleg könyvelése a magyar számviteli szabályok szerint 

• Felhasználható előlegkeret ellenőrzése szállítónként 

• Előlegszámla könyvelése a kapcsolt befizetések alapján 

• Előlegszámla könyvelésének szabályozása belföldi és EU viszonylatban 

• Előlegszámla(ák) beszámítása végszámlába 

• Előlegszámla(ák) beszámítása beszerzési rendelésből készült végszámlába. 

• Előleg és előleg-áfa vonzatok automatikus könyvelése 

• 2021. ÁFA bevallás 65M nyomtatvány kitöltése előlegszámla és előlegszámla felhasználással készült 
végszámla esetén 

1.1 Beállítások 
Az alábbiakban a szállítói előleg helyes működéséhez szükséges beállításokat részletezzük: 

1.1.1 Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számla létrehozása a számlatükörben 
 
A beszerzési előlegek Business Centralban történő kezeléséhez létre kell hoznunk egy Adott 
előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számla-t a számlatükörben a következő beállításokkal 

 



Szállítói előlegek kezelése 

 
 

 
3  HRP Eurpe Kft. 
   

 

1.1.2 Szállítókönyvelési csoportok 
 
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Szállítókönyvelési csoportok 
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

Szállítókönyvelési csoportok beállításának folyamata: 

1. Az előlegekkel kapcsolatos számviteli előírások szerinti könyvelés érdekében létre kell hozni az 
előlegfizetésekre vonatkozó Szállítókönyvelési csoportokat. 

Az így létrehozott könyvelési csoportokban a Követelésszámlában meghatározható az elvárt főkönyvi 
kapcsolat. 

2. Az előleg jellegű szállítókönyvelési csoportokat párosítani kell egy vele egyező üzleti logikát 
szimbolizáló „normál” szállítókönyvelési csoporttal, amit az Előlegkönyvelési csoport mezőben lehet 
definiálni. 

3. Az Előlegszámla kötelező mezővel „normál” szállítókönyvelési csoportonként tudjuk szabályozni, 
hogy az előlegbekérő levelekből készüljön -e előlegszámla. 

A szállító kartonon mindig a „normál” szállítókönyvelési csoportot kell beállítani. Az előlegekkel 
kapcsolatos eltérő főkönyvi kapcsolatokat az ezen könyvelési csoporthoz kapcsolt előleg jellegű 
könyvelési csoportból fogja származtatni a rendszer. 

1.1.3 Áfa-termékkönyvelési csoport létrehozása 
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa-termékkönyvelési csoportok 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

Az áfa-termékkönyvelési csoportban létre kell hozni Áfa típusonként előleg típusú könyvelési 
csoportokat. 

Az alábbi példa alapján létrehoztunk egy SZELOLEG27-et és SZELOLEGEU csoportot. 
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1.1.4 Áfa-könyvelési mátrix létrehozása 
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfakönyvelési mátrix beállítása 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

Majd nyissuk meg kartonnézetben a mátrix előlegsorát és állítsuk be a szükséges paramétereket 

 

Devizás előlegszámlák kiállításához a „normál” és előlegszámlára vonatkozó soron is szükséges az 
Beszerzési árfolyamkülönbözet számla töltése. (A „normál” sorról a rendszer a Beszerzési 
árfolyamkülönbözet számlát az esetleg eltérő végszámla könyvelési és áfa árfolyam közötti áfa 
árfolyam különbözet könyvelésére használja, míg az „előleg” sorról a rendszer a Beszerzési 
árfolyamkülönbözet számlát az előlegszámla és végszámla áfa árfolyam különbözetének könyvelésére 
használja.) 

Fordított áfás „normál” áfamátrixsorhoz kapcsolt Előlegszámla soron a normál sorral ellentétben az 
Áfa % mezőben 0%-nak kell szerepelnie. 
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1.1.5 Szállítói előleghez kapcsolódó számozási körök beállítása 
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Beszerzés és kötelezettségek beállítása 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

Hozzon létre egyedi számozási köröket az előlegbekérő levelek, előlegszámlák és előlegjóváírások, 
könyvelt előlegszámlák és könyvelt előlegjóváírások részére, majd állítsa be a megfelelő kapcsolatokat 
az Beszerzés és kötelezettségek beállítása kartonon a Számozási körök szekcióban. 

 

1.1.6 Szállítói előleg termékkönyvelési csoport létrehozása 
Hozzunk létre termékkönyvelési csoportot a szállítói előlegekre vonatkozóan és amennyiben 
szeretnénk beállíthatunk alapértelmezett áfa-termékkönyvelési csoportot is hozzá, a leggyakrabban 
használt Áfakulcsra vonatkozóan 
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1.1.7 Beszerzési előlegszámlák kezelése a főkönyvi számla kartonon 
A beszerzési előlegszámlák (351, 352, 353, 354) főkönyvi számlakartonján bepipáljuk az Előlegbekérő 
könyvelése logikai változót és kitöltjük a Termékkönyvelési csoport mezőt a korábban létrehozott 
termékkönyvelési csoport értékkel. Ezt minden előlegszámlára elvégezzük. 

 

1.2 Szállítói előlegekkel kapcsolatos számlázási folyamatok 
1.2.1 Beszerzési előlegbekérő létrehozása 
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Beszerzési előlegbekérők 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

Előlegbekérő levél létrehozásához válassza az Új lehetőséget a menüből. 

Ezután a Nyitott állapotú Előlegbekérő karton nézetében kiválaszthatjuk a Szállítót, a Külkereskedelem 
fülön a Pénznemkódot, amennyiben az alappénznemtől eltérő devizában szeretnénk rögzíteni (a lenti 
példa a könyvvezetés devizanemében mutatja be a folyamatot), ezután kitöltjük a Külső 
bizonylatszámot, majd a tételsorokon a megfelelő előleg főkönyvi számlát. 
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A kiválasztott előlegszámla alapján a rendszer automatikusan beemeli a Szállítókönyvelési csoportban 
beállított „Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számla”-ját az Előleg főkönyvi számlája 
mezőbe, valamint a Termékkönyvelési csoportot az előlegszámla főkönyvi kartonja alapján. 

 

Amennyiben nem állítottunk be alapértelmezett áfa-termékkönyvelési csoportot sem a 
Termékkönyvelési csoport felületen, sem a főkönyvi számla kartonján, akkor ezt itt kell kiválasztanunk: 
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Ezután kitöltjük a Megnevezés mezőt, majd a nettó Közvetlen egységköltséget és a rendszer a 
Mennyiség alapján kiszámolja az Összeg áfa nélkül, az Áfa és az Összeg áfával mezők értékeit. 
Lehetőségünk van több soros előlegbekérőt is létrehozni. Erre a későbbiekben részletesen 
visszatérünk. 

 

Ezt követően a Fizetések fülön megadjuk az Előleg fizetési határidejét és Fizetési módját, valamint, ha 
a Szállítón nincs beállítva Preferált bankszámlaszám, akkor a Fizetési információkban azt a 
bankszámlát, amelyre a kifizetést teljesíteni szeretnénk. 
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Miután mindent beállítottunk, Engedélyezzük a bekérőt 

 

és a bekérő Állapota Függőben lévő fizetésre változik, valamint a Tételsoron a Kapcsolandó összeg 
mezőben megjelenik a bruttó összeg: 
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1.2.2 Kifizetett fizetés kapcsolása előlegbekérő levélhez, banki könyvelés során Kifizetési naplóból és 
kapcsolt fizetés szétkapcsolása 
 

Az előlegkifizetésre vonatkozó banki tranzakció könyvelése során lehetőségünk van a fizetések és az 
előlegbekérő levelek azonnali összekapcsolására. 

Az előlegbekérő összegéhez mérten magasabb összeg nem csatolható (egyenlő vagy kisebb összeg 
igen). Az előlegbekérő összege a fizetés kapcsolását megelőzően módosítható. 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Kifizetési napló 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 
 

A Kifizetési naplón a bizonylat típusát állítsa Fizetés-re, illetve az Előrefizetés logikai mezőben jelölje 
meg, hogy a bankszámláról kifizetett összeg előlegre vonatkozik. 

A számla mező értékét állítsa Szállító-ra, majd válassza ki a szállítótörzsből a kedvezményezettet. 

Adja meg a kifizetés összegét. 

 

Az előlegbekérő levél kapcsolásához válassza a Feldolgozás menüből az Előlegbekérő kapcsolása 
funkciót 

 

csak az engedélyezett előlegbekérőlevelek jelennek meg a listában: 
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A kapcsolható előlegbekérő levelek közül jelölje meg a megfelelőt a Kiegyenlítési azonosító 
megadásával (amennyiben kisebb összeget szeretne kapcsolni, akkor a kapcsolandó összeg mezőbe 
írja be a kívánt összeget, ellenkező esetben automatikusan a banki soron megadott összeggel tölti ki a 
Kapcsolandó mezőt): 

 

Előkészítés – Beszerzési előlegbekérő fizetési javaslat 

Kifizetési naplón az Előkészítés – Beszerzési előlegbekérő fizetési javaslat funkcióval is le tudjuk gyűjteni 
az utalandó bekérőket 
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Ekkor a rendszer automatikusan kigyűjti a feltételeknek megfelelő tételeket és behelyezi a naplóba, 
kitöltve a Fizetési hivatkozást, a Kiegyenlítési azonosító beállításával: 
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Napló kapcsolat törlése 

Az előlegbekérő sorában a Sor - Funkció alatt elhelyezésre került egy Napló kapcsolat törlése gomb, 
amivel könyvelés előtt megszüntethetjük a kapcsolatot, ekkor a rendszer a Kiegyenlítési azonosítót 
törli. 

 

Zárja be az előlegbekérő listát megjelenítő lapot majd könyvelje le a banki tételt. A könyvelési 
tételekben látható, hogy a fizetett előleg összege rákerült az ideiglenes előlegszámlára: 

 

és keletkezik egy Fizetés típusú Szállítótételünk is: 

 

Nyissa meg az előlegbekérő levelet. Az előlegbekérő levél állapota Függőben lévő előlegszámla -ra 
változott, ami jelzi, hogy előlegszámlát lehet könyvelni. 

Az előlegbekérő levélen látható a kapcsolt és számlázandó összeg értéke is: 
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Kapcsolt fizetés szétkapcsolása 

A tételsorokon a Sor – Funkciók -Fizetések szétkapcsolása funkcióval a korábban kapcsolt összeg 
szétkapcsolható 
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Az OK gomb megnyomása után az Előlegbekérő állapota Függőben lévő fizetésre változik. 
Természetesen a Kifizetés újra kapcsolható a bekérőhöz a Sor – Funkciók – Fizetések kapcsolása 
funkcióval, a Kiegyenlítési azonosító beállítása után 

 

Ekkor a bekérő állapota újra Függőben lévő előlegszámlára változik. 

Több fizetés kapcsolása előlegbekérőhöz 

Egy előlegbekérő levélhez több fizetés (különböző értéknappal könyvelt) is kapcsolható. Több fizetés 
(különböző értéknappal könyvelt) esetén annyi előlegszámla készül, ahány kifizetést kapcsoltunk a 
bekérőhöz, alkalmazkodva az áfa trv. ide vonatkozó részéhez (a lenti példa egy előlegbekérő sorhoz 2 
különböző értéknapú fizetés esetén mutatja az előlegszámlák létrehozását). A folyamatok 
hasonlóképpen zajlanak a fent leírtak alapján. Az előlegbekérő állapota, akkor változik Függőben lévő 
előlegszámlára, amikor a teljes összeg kiegyenlítésre került. 
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1.2.3 Kifizetett fizetés kapcsolása előlegbekérő levélhez, banki könyvelés során Fizetési egyeztetési 
naplókból 
Az előlegkifizetésre vonatkozó banki tranzakció könyvelése során lehetőségünk van a fizetések és az 
előlegbekérő levelek azonnali összekapcsolására. Egy előlegbekérő levélhez több fizetés is 
kapcsolható. Több fizetés (különböző értéknappal könyvelt) esetén annyi előlegszámla készül, ahány 
kifizetést kapcsoltunk a bekérőhöz, alkalmazkodva az áfa trv. ide vonatkozó részéhez. 

Az előlegbekérő összegéhez mérten magasabb összeg nem csatolható (egyenlő vagy kevesebb összeg 
igen). Az előlegbekérő összege a fizetés kapcsolását megelőzően módosítható. 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Fizetési egyeztetési naplók 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

A kapcsolható előlegbekérő levelek közül jelölje meg a megfelelőt a Kiegyenlítési azonosító 
megadásával: 
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Zárja be az előlegbekérő listát megjelenítő lapot majd könyvelje le a banki tételt. A könyvelési 
tételekben látható, hogy az előleg összege rákerült az ideiglenes előlegszámlára. 

Nyissa meg az előlegbekérő levelet. Az előlegbekérő levél állapota Függőben lévő előlegszámla értékre 
változott, ami jelzi, hogy előlegszámlát lehet kiállítani. 

Az előlegbekérő levélen látható a kapcsolt és számlázandó összeg értéke is. 

1.2.4 Beszerzési előlegszámla könyvelése 
Amikor megérkezik az előlegszámla és szeretnénk lekönyvelni, nyissuk meg a Függőben lévő 
előlegszámla állapotú előlegbekérőt és Könyvelés – Előlegszámla könyvelés funkcióval indítsuk el az 
előlegszámla könyvelésének folyamatát: 

 

 

ekkor a következő felületre jutunk 
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itt kiválasztjuk a könyvelendő előlegszámlát és megnyílik az előlegszámla kartonnézete a számozási 
körökben kialakított bizonylatszámmal: 

 

Látható, hogy a rendszer automatikusan kitöltötte a Könyvelési és Áfateljesítési dátumot, valamint az 
Esedékességi határidőt. Lehetőségünk van módosítani a Bizonylatdátumot, abban az esetben, ha az 
előlegszámlát nem a pénz beérkezésének napján állították ki A fejben megjelenik az Előlegbekérő 
száma, a sorokon pedig bepipálódik a Beszerzési előleg mező. 

Ezután töltsük ki a Szállító által megadott számlaszámot 

 

Könyvelési előnézetben, a Főkönyvi tételekben láthatjuk, hogy az Adott előlegek ideiglenes számlájáról 
lekerül a bruttó összeg és rákerül a nettó összeg az előlegszámlára és az áfa az Előzetesen felszámított 
áfa számlára. 
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Ezen kívül keletkezik Áfatételünk az áfabevalláshoz 

 

és Szállítótételünk, ami összevezetésre kerül a Kifizetett összeggel (Hátralék 0): 

 

Könyvelés után megtekinthetjük a Könyvelt beszerzési számlák között, az eltérített Bizonylatszámmal 
létrejött könyvelt előlegszámlát 

 

és a Szállítón az előlegszámlát és a kifizetést, melyek automatikusan összepontozásra kerültek: 

 

Az előlegbekérő Állapota Függőben lévő végszámlára változott és megjelent a Számlázott – Levonandó 
mezőkben a felhasználható előleg. 
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lefúrással eljuthatunk az Előlegbekérőre és a Megtekintés gombbal meg is nyithatjuk 

 

1.2.5 Végszámla kiállítás előlegszámla bevonásával Beszerzési számla vagy Beszerzési rendelés 
felületen 
Számlakönyvelés során kérjük vegye figyelembe a következőket: 
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Végszámlába maximálisan akkora összegű előleg kerülhet felhasználásra, mint az előleg nélküli 
számlatételek összege. 

Csak azonos pénznemben kiállított számla és előlegszámla kapcsolható össze. 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Beszerzési számlák vagy Beszerzési rendelés 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

Készítsen egy új számlát, vegye fel a tételsorokat, majd használja a Számla menüpont / Előlegbekérő 
sorok kigyűjtése funkciót (Beszerzési rendelés esetén Előkészítés / Előlegbekérő sorok kigyűjtése) a 
beszámítandó előlegek hozzárendeléséhez: 

 

A megjelenő listából válassza ki a kapcsolni kívánt előlegszámlát. A kiválasztott előlegszámlára állva 
nyomja meg az OK gombot  

 

így a rendszer automatikusan létrehoz egy új számlasort az előlegbeszámításra vonatkozóan: 



Szállítói előlegek kezelése 

 
 

 
22  HRP Eurpe Kft. 
   

 

A számla fejében automatikusan bepipálásra kerül, hogy a számlában előleg kerül felhasználásra, 
valamint a tételsoron bepipálásra kerül a Beszerzési előleg logikai változó. 

Könyvelési előnézetben megtekinthetjük a Főkönyvi tételeket 

 

az Áfatételeket 

 

és a Szállítói tételeket 

 

Könyvelje le a számlát a megszokott módon és tekintse meg a könyvelt beszerzési számlát: 
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A felhasznált előlegszámla által az előlegbekérő állapota Lezártra változott: 

 

Könyvelés után tekintsük meg a Szállító tételeket, melyek a tranzakcióhoz kapcsolódnak: 

 

1.2.6 Szállítói előleg kimutatása 65M lapon 
 

2021. évi ÁFA bevallás 65M nyomtatvány legfontosabb változása az, hogy az M-es lapon fel kell 
tüntetni a szállítói előlegből adódó különbözetet, illetve a teljes ügylet teljes összegét áfa alap és áfa 
összeg megbontásban. 
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A beszerzési előleg megoldásba beépítésre került a 65M lap törvényileg előírt fenti módosításának való 
megfelelés. 

A fent bemutatott előlegbekérő, előlegszámla és végszámla könyvelés folyamatának 
eredményeképpen a 65M Tételes áfa riport a következőképpen néz ki az előlegszámla könyvelésének 
hónapjában 

 

és a végszámla könyvelésének hónapjában megjelenik a végszámla különbözet és teljesítés sora 

 

ennek megfelelően az áfabevallás sorai 
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1.2.7 Beszerzési előleget tartalmazó végszámla jóváírása 
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt beszerzési számlák 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

1.2.7.1 Visszavonással 
Keressük meg az előleget tartalmazó Jóváírandó végszámlát, nyissuk meg kartonnézetben, majd 
válasszuk a Helyesbítés Visszavonás funkciót, amennyiben csak tévesen könyveltük a számlát, de a 
szállítótól nem kaptunk helyesbítő számlát: 
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ekkor a rendszer egy üzenetben jelzi, hogy visszavonja a könyvelt beszerzési számlát egy beszerzési 
jóváírás elkészítésével és könyvelésével: 

 

ha Igen-t választjuk, megtörténik a végszámla jóváírása 

 

és az Előlegbekérő állapota Függőben lévő végszámlára változik. 
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1.2.7.2 Javító jóváírás létrehozással 
Amennyiben jóváíró számla érkezett a szállítótól, akkor a Könyvelt beszerzési számla kartonján állva, a 
Helyesbítés – Javító jóváírás létrehozása funkciót válasszuk 

 

Ekkor létrejön egy Beszerzési jóváíró számla, és kitölthetjük a Szállító jóváírószámát, valamint 
készíthetünk részjóváírást is a mennyiség szerkesztésével. A szükséges adatok kitöltése után, 
könyvelhetjük a jóváíró számlát és az Előlegbekérő állapota Függőben lévő végszámlára változik. 

1.2.8 Előlegszámla jóváírása 
 

Első lépésben menjünk el a Szállító tételeibe és keressük meg a könyvelt előlegszámlát, majd a 
Feldolgozás – Tételek kiegyenlítésének visszavonás funkcióval kapcsoljuk szét az összepontozást 
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Igen gomb megnyomása után a rendszer szétkapcsolja az előlegszámlát és a kapcsolódó Fizetést. 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt beszerzési számlák 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

Keresse meg a jóváírandó, végszámlában fel nem használt könyvelt előlegszámlát, majd nyissa meg és 
a Helyesbítés – Visszavonás, vagy Javító jóváírás létrehozása funkcióval írja jóvá az előlegszámlát. 

 

Könyvelés után létrejön a Könyvelt beszerzési (előleg) jóváírás, 

 

az előlegbekérő Függőben lévő előlegszámla állapotra változik. 
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Ezután szétkapcsolhatjuk az előlegbekérőt és a fizetést a korábban bemutatott módon. Az 
Engedélyezés – Újranyitás gommbal pedig Lezárt állapotúvá válik a bekérő, azaz ugyanazt a bekérőt 
nem használhatjuk újra fel. 

Ezután vissza is utalhatjuk az előleg összegét, vagy felhasználhatjuk egy másik előlegbekérőben. 

Minden előleggel kapcsolatos könyvelési tétel megjelenik a sorokon a Kapcsolódó információkban 
elhelyezett Könyvelt számlasorok és Könyvelt jóváírássorok alatt 

 

1.2.9 Devizás beszerzési előleg folyamata, árfolyamok kezelése 
A devizás előleg folyamatának megkezdésekor, mindig ellenőrizzük a Pénzemeknél, hogy az 
Árfolyamok be vannak -e frissítve. 

A következő szabályok érvényesek az árfolyamok eltérítése során az árfolyamkülönbözet könyvelésére 
és az áfabevallásra vonatkozóan: 
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Devizás előlegbekérő létrehozása és kapcsolása kifizetéshez 

Az 1.2.1-ben leírtakhoz hasonlóan létrehozunk egy beszerzési előlegbekérőt, annyi különbséggel, hogy 
a Pénznemkód-nál kiválasztjuk az előlegbekérő devizanemét: 

 

Engedélyezés után a Kifizetési naplón vagy a Fizetési egyeztetési naplón könyveljük le a kifizetést. Attól 
függően, hogy milyen a bankszámla Értékelési módja (Napi árfolyam, FIFO, Átlagár) kerül be a kifizetés 
napjára az árfolyam. A példában Napi árfolyamot alkalmazunk (napi árfolyam: 350 HUF/EUR). 

 

Feldolgozás – Előlegbekérők kapcsolása funkcióval kapcsoljuk a bekérőt a fizetéshez és könyveljük le a 
naplósort. 

Az előlegbekérő állapota, Függőben lévő előlegszámlára változik és a Kapcsolt összegben megjelenik a 
könyvelt összeg. 
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Devizás előlegszámla könyvelése 

Ezt követően könyveljük le az előlegszámlát az 1.2.4 pontban leírtak alapján. Amennyiben a Szállító 
ugyanazt az árfolyamot alkalmazza, mint a Vevő (a felhasználó), akkor a Szállítószámla szám beírása 
után könyvelhetjük a számlát (ekkor nem keletkezik árfolyamdifferencia, hacsak nem korábban a bank 
értékelésénél átlagárfolyamot alkalmaztunk): 

 

Amennyiben a Szállítónk, az általunk alkalmazott árfolyamtól eltérő árfolyamot használ az 
előlegszámlában és az áfa esetén ezt szeretnénk használni, akkor módosítanunk kell a számlában az 
Áfa-árfolyamösszeget (példánkban 355 HUF/EUR): 
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Az OK gomb megnyomása után a rendszer frissíti az Áfa összegeket. 

 

A Főkönyvi tételekben megjelenik egy árfolyamkülönbség az EUR áfaösszeg és az árfolyameltérésnek 
megfelelően (27*5 = 135). 

Ekkor az áfatételünk a következőképpen alakul, azaz ez az összeg fog bemenni az áfabevallásba: 

 

Könyveljük le az előlegszámlát a megszokott módon. 
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Az Előlegbekérő állapota Függőben lévő végszámlára változik. 

 

65M Tételes áfa jelentésünk a következő képet mutatja: 

 

Devizás végszámla könyvelése 



Szállítói előlegek kezelése 

 
 

 
34  HRP Eurpe Kft. 
   

Az 1.2.7 pontban leírtak alapján hozzunk létre végszámlát, előlegszámla beemeléssel. A példában 
számla könyvelés dátumkor érvényes alkalmazott árfolyam 360 HUF/EUR, a szállító által alkalmazott 
árfolyam 365 HUF/EUR. 

 

Módosítsuk a fent megismert módon az Áfa-árfolyam összeget 365-re. 

 

Nézzük meg a főkönyvi  

 

és áfatételeket: 
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és a Szállítói tételeket 

 

Könyveljük le a végszámlát. 

 

A Tételes áfa jelentésbe bekerül különbözetként a (300-100)*0,27 = 54 EUR-nak megfelelő HUF összeg, 
ami 54*365 = 19.710 Ft. 
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A Szállítón fennmarad 254 EUR hátralék, amit az esedékesség alapján kell kiegyenlítenünk és 
könyvelnünk. Ekkor a kifizetés napján érvényes árfolyam és a kötelezettség nyilvántartási árfolyama 
közötti különbség miatt még további árfolyamdifferencia kerülhet könyvelésre. 

 

1.2.10 Több soros előlegbekérő és előlegszámla készítése 
A beszerzési előleg megoldásban lehetőségünk van több soros előlegbekérőt és abból több soros 
előlegszámlát készíteni. Az előlegbekérő sorokon beállíthatunk különböző áfa-termékkönyvelési 
csoportú tételeket is. A folyamat a fent leírtak alapján a következő: 

Több soros előlegbekérő elkészítése és engedélyezése 
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Kifizetési naplón történő kiegyenlítés 

 

soronként megadjuk a Kapcsolt összeget, majd a Kiegyenlítési azonosító beállításával soronként 
megteremtjük a kapcsolatot, ezután Bezárjuk a lapot 

 

végül a megszokott módon könyveljük a naplósort. 

Ezután elmegyünk a Függőben lévő előlegszámla állapotú bekérőre és elindítjuk az előlegszámla 
könyvelést a korábban bemutatott módon: 
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Beszerzési (előleg) számla karton 

 

Könyvelt beszerzési (előleg)számla karton 
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Az előlegbekérő Függőben lévő végszámlára változik. A végszámla beérkezése után könyvelhetjük azt, 
előlegszámla felhasználással a korábban leírt módon: 

 

Ezután könyveljük a számlát. 



Szállítói előlegek kezelése 

 
 

 
40  HRP Eurpe Kft. 
   

 

 

65M lap 
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