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I. Számla import
II. Szállítói számlák
1. Szállítói számla
Szállítói számlát az IMA - Számlázás - Számla rögzítés - Szállítói számla menüpontjából
lehet rögzíteni.
Az „Új” gombra kattintva a felugró ablakban egy új szállítói számla kartonja nyílik meg.
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a. Számla fejléc
Amennyiben nincs beállítva szállítói számlának megfelelő számozási kör, akkor az új szállítói
számla karton megnyitása helyett felugró ablakban a számozási kör beállításának
hiányosságára vonatkozó figyelmeztető üzenetet jelenik meg.
Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.

Bizonylat típus
A „Bizonylat típus” alapértelmezetten számla.
Jóváírás típusú szállítói számla lásd II/3 pont.
Sztornó típusú szállítói számla lásd II/4 pont.
Nyitó
A „Nyitó” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben nyitó számláról van szó a
„Nyitó” mező bepipálása szükséges.
Iktatószám
Amennyiben van beállítva szállítói számlának megfelelő számozási kör, akkor az
„Iktatószám” mező a soron következő sorszámmal automatikusan kitöltődik.
Amennyiben kézi számozási kör van a szállítói számla számozási körének beállítva, akkor az
„Iktatószám” mező kitöltése szükséges.
Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.
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Szállítói rendelési szám, Szállítói számla szám
A „Szállítói rendelési szám” és a „Szállítói számla szám” értelemszerűen kitöltendő mezők. A
„Szállítói számla szám” mező kitöltése kötelező.
Vonalkód
A számla vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód.
IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános II/1/g pont.
Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Vonalkód típus pont.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szállítói számlák típusú vonalkódokon belüli sorszám nem kell
megegyezzen a szállítói számla iktatószámával!
b. Partner információk
A szállítói számla kartonon a „Partner” mező értékkészletében azok a partnerek találhatóak
meg, melyek szállító típusú partnerként kerültek rögzítésre.
Az adott partner nevének kiválasztása után a „Cím” mező értékkészletében kiválaszthatóvá
válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat, illetve a „Bank” mező értékkészletében
kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármely bankszámlaszám. Az adószám
mezőben az adott partnerhez berögzített adószám adat töltődik ki.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
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c. Könyvelési, pénzügyi információk

Fizetési mód
A „Fizetési mód” mező értéke, felveszi az adott partnernél beállított értéket, vagy a
legördíthető értékkészletből kiválasztandó a megfelelő.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6/b/ii/Fizetési mód,
Fizetési határidő számítás pont.
Adózás típus
Az „Adózási típus” mező értéke, automatikusan felveszi az adott partnernél, az adott
számviteli teljesítési időpontra beállított értéket, vagy a legördíthető értékkészletből
kiválasztandó a megfelelő.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6/f pont.
Számviteli teljesítés lásd II/1/c/Számviteli teljesítés pont.
Számla kelte
A „Számla kelte” mező kitöltése kötelező.
Eltérő ÁFA és Számviteli teljesítés
Az „Eltérő periódusra vonatkozik” mező alapértelmezetten nincs bepipálva.
Amennyiben az „Eltérő periódusra vonatkozik” mező bepipálásra kerül, akkor az ÁFA
lekönyvelődik a számviteli teljesítés dátumára, majd egy korrekciós tétellel azonnal
átkönyvelődik az ÁFA dátumára.
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Számviteli teljesítés
A „Számviteli teljesítés” mező kitöltése kötelező.
ÁFA teljesítés dátuma
Az „ÁFA teljesítés dátuma” mező a „Számviteli teljesítés” mező kitöltésekor automatikusan
kitöltődik.
Fizetési határidő
A „Fizetési határidő” mező a „Számviteli teljesítés” mező kitöltésekor automatikusan
kitöltődik az adott partnernél „Fizetési határidő számítás” mezőben megadott értéknek
megfelelően, vagy ennek hiányában a „Számviteli teljesítés” mezőben megadott értéknek
megfelelően. Átírható.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6/b/ii/Fizetési mód,
Fizetési határidő számítás pont.
Szállítói könyvelési csoport
A „Szállítói könyvelési csoport” és az „Ellenszámla szám” mező kitöltődik az adott partnernél
megadottaknak megfelelően.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6/b/iii/Szállító
könyvelési csoport pont.
Pénznem
A „Pénznem” mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz a számlasorok összesítő listája,
illetve a számlasorok adatai csak forintban kerülnek rá a számlára.
Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül,
akkor a számla lábléc adataiban és a számlasor kartonon, az „Összeg”, „ÁFA érték”, „Bruttó
érték” mezők az adott pénznemben értendők.
Illetve a számlasorok összesítő listája adatai között, a számlasor kartonon, illetve előnézetben
és nyomtatásban megjelennek és az „Árfolyam” mező értékének megfelelően kitöltődnek az
„Összeg HUF”, „ÁFA érték HUF” és „Bruttó érték HUF” mezők.
Szállítói számla lábléc lásd II/1/e pont.
Szállítói számla számlasor karton lásd II/1/c/ii pont.
Szállítói számla árfolyam lásd II/1/c/Árfolyam pont.
Árfolyam
Az „Árfolyam” mező alapértelmezett értéke 1.
Illetve az „Árfolyam” mező értéke felveszi a „Számviteli teljesítés dátuma” mezőben
megadott és a „Pénznem” mezőben megadott értékek együtteséhez tartozó értéket.
Szállítói számla számviteli teljesítés dátuma lásd II/1/c/Számviteli teljesítés pont.
Szállítói számla pénznem lásd II/1/c/Pénznem pont.
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Címkék
A számla egésze százalékosan, vagy összegszerűen címkére köthető. A százalék vagy összeg
mező kitöltése nélkül a számla teljes összege a címkére kerül.
Címkék lásd IX pont.
Eltérő periódusra vonatkozik
Az „Eltérő periódusra vonatkozik” mező alapértelmezetten nincs bepipálva.
Amennyiben az „Eltérő periódusra vonatkozik” mező bepipálásra kerül, akkor a számla eltérő
periódusú költséget tartalmaz, melyet időbeli elhatárolással át kell vezetni.
d. Számlasor információk

i.

Számlasorok listája

A számlasorok listáján az „Új”, „Karton”, „Törlés” gombok a korábban már megszokott
funkcióikat egy-egy konkrét számlasorral kapcsolatosan töltik be.
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4 pont.
A számlasorok listája bármely oszlop szerint sorba rendezhető és exportálható.
Exportálás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Export pont.
A számlasorok listáján alapértelmezetten egy üres számlasor bejegyzés található.
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ii.

Számlasor karton

Az üres számlasor „Karton” gombra történő kattintáskor, vagy „Új” számlasor karton
létrehozásakor, a számlasor karton egy felugró ablakban jelenik meg.
Címkék
Minden számlasor százalékosan, vagy összegszerűen címkére köthető. A százalék vagy
összeg mező kitöltése nélkül a teljes összeg a címkére kerül.
A jóváíró, engedmény és előleg típusú sorok, szállítói számlák esetében, pozitív összegűként
kerülnek címkére.
Címkék lásd IX pont.
Költség hozzárendelés
A „Költség hozzárendelés” gombra történő kattintás után az adott sort, mint költség
hozzárendelhető a járműnyilvántartásban szereplő járművek valamelyikéhez, illetve azon
belül költség típushoz.
Járművek nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – szállítás.
Bizonylat típus
A „Bizonylat típus” alapértelmezetten számla, azaz az összegek pozitívként számolódnak.
A „Bizonylat típus” legördülő listájából ha az engedményt, jóváírást, előleget, vagy sztornót
választjuk ki, akkor az összegek negatív összegként számolódnak.
Kerekítés nélkül
A „Kerekítés nélkül” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az IMA az „ÁFA érték”
és „Bruttó érték” mezők adatait a fő beállításokban beállított tizedes jegyek számának
megfelelően számlasoronként kerekíti.
Amennyiben a „Kerekítés nélkül” mező bepipálásra kerül, az IMA az „ÁFA érték” és „Bruttó
érték” mezők adatait, az adott számlasorban nem kerekíti.
Szállítói számla ÁFA érték lásd II/1/d/ii/ÁFA érték pont.
Szállítói számla bruttó érték lásd II/1/d/ii/Bruttó érték pont.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Tizedesek
száma pont.
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Könyvelés nélkül
A „Könyvelés nélkül” mező bepipálásakor az adott sor könyvelése nem történik meg.
Szállítói számla könyvelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – pénzügy, számvitel IV. pont.
Jogcím
A „Jogcím” mező legördíthető értékkészlete – jogcím neve és jogcím kód - a jogcím törzsadat
értékkészletéből jön.
Jogcím törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Jogcím pont.
Elhatárolás kezdete
Az „Elhatárolás kezdete” mezőbe csak olyan kezdő dátum rögzítése megengedett, mely még
nem lezárt könyvelési időszakra vonatkozik. Ez esetben az eltérő időszaki teljesítés számviteli
kezelése vegyes napló sor beszúrással automatikusan megtörténik.
Vegyes napló lásd IMA felhasználói kézikönyv – pénzügy, számvitel XIII. pont.
Elhatárolás vége
Az „Elhatárolás vége” mezőbe rögzített dátum időpontjával záródik az eltérő időszaki
teljesítés számviteli kezelése, mely vegyes napló sor beszúrással automatikusan megtörténik.
Vegyes napló lásd IMA felhasználói kézikönyv – pénzügy, számvitel XIII. pont.
Főkönyvi számlaszám
Amennyiben a jogcím törzsadatban, az adott jogcímhez tartozó főkönyvi számlaszám mező
kitöltése megtörtént, akkor a „Főkönyvi számlaszám” mező értékét, a számlasor kartonon, a
„Jogcím” mező értékének kiválasztásakor, az IMA automatikusan kitölti.
Amennyiben szükséges az automatikusan felajánlott „Főkönyvi számlaszám” mező értéke
módosítható.
Jogcím törzsadat értékkészletének kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános IV/2/b/Jogcím pont.
Főkönyvi számlaszám kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/1/c pont.
Megnevezés
A „Megnevezés” mezőt az IMA automatikusan kitölti, a „Jogcím” mező értékének
kiválasztásakor, a jogcím nevének értékével.
Amennyiben szükséges a megnevezés mező értéke módosítható.
ÁFA kulcs, ÁFA %, ÁFA sor megnevezése
Az „ÁFA kulcs”, „ÁFA %” és „ÁFA sor megnevezése” mezők legördíthető értékkészlete az
ÁFA kulcsok törzsadat értékkészletéből jön.
ÁFA kulcsok törzsadat értékkészletének kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv –
általános - IV/1/a pont.
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Összeg
Az „Összeg” mező nettó értékkel töltendő ki, amennyiben az összeg mezők közül ez az
utoljára kitöltött érték, vagy az „Összeg” mező felveszi a „Bruttó érték” és „ÁFA érték”
mezőkben megadott értékek együttese alapján számított értéket.
Illetve a „Bruttó érték” és „ÁFA érték” mezők alapján az „Összeg” mező automatikusan
kitöltődik a nettó értékkel.
Az „Összeg” mezőben szereplő tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállításokban
beállított tizedesek számával.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Tizedesek
száma pont.
Szállítói számla Bruttó érték lásd II/1/d/ii/Bruttó érték pont.
Szállítói számla ÁFA érték lásd II/1/d/ii/ÁFA érték pont.
ÁFA érték
Az „ÁFA érték” mező értéke felveszi az „ÁFA %” mezőben megadott és az „Összeg”
mezőben megadott értékek együttese alapján számított értéket.
Illetve az „ÁFA érték” mező értéke felveszi az „ÁFA %” mezőben megadott és a „Bruttó
érték” mezőben megadott értékek együttese alapján számított értéket.
Az „ÁFA érték” mezőben szereplő tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállításokban
beállított tizedesek számával.
Szállítói számla ÁFA % mező lásd II/1/d/ii/ÁFA kulcs, ÁFA %, ÁFA sor megnevezése pont.
Szállítói számla összeg mező lásd II/1/d/ii/Összeg pont.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Tizedesek
száma pont.
Bruttó érték
A „Bruttó érték” mező értéke vagy felveszi az „Összeg” mezőben megadott és az „ÁFA
érték” mezőkben megadott értékek együttese alapján számított értéket, vagy szabadon
kitölthető a „Bruttó érték” mező, amennyiben az összeg mezők közül ez az utoljára kitöltött
érték.
A „Bruttó érték” mező bruttó értékkel történő kitöltése utána az „Összeg”, illetve az „ÁFA
érték” mezők felveszik a megfelelő számított értékeket.
A „Bruttó érték” mezőben szereplő tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállításokban
beállított tizedesek számával.
Szállítói számla összeg mező lásd II/1/d/ii/Összeg pont.
Szállítói számla ÁFA érték lásd II/1/d/ii/ÁFA érték pont.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Tizedesek
száma pont.
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Munkaszám
A „Munkaszám” mező értékkészlete a munkaszám törzsadat értékkészletéből jön.
Munkaszám törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Munkaszám pont.
Költséghely
A „Költséghely” mező értékkészlete a munkaszám törzsadat értékkészletéből jön.
Költséghely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Költséghely pont.
e. Számla lábléc

A számla láblécében láthatóak a teljes számla pénzügyi összesítő adatai.
Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül, a
teljes számlára vonatkozó pénzügyi összesítő adatok a kiválasztott pénznemnek megfelelően
is feltűntetésre kerülnek.
Szállítói számla pénznem lásd II/1/c/Pénznem pont.

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv - számlázás

Oldal: 15 / 56

f. Számla művelet gombok

Számológép
Számológép leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/a/iv pont.
[F5] – új sor
Funkcióbillentyűk leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/5 pont.
[F8] – ugrás a tételekre
Az „[F8] – ugrás a tételekre” gombra történő kattintás a számlasorokra történő ugrást
eredményezi.
Kiadás visszaigazolásra
Visszaigazolás leírása lásd II/7/i pont.
Előnézet
Előnézet leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont.
OK
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/OK pont.
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Feltöltött állományok
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok pont.
Mégse
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Mégse pont.
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2. Szállítói számla analitika felület

A szállítói számla analitika felület az IMA Számlázás moduljának, Számla rögzítés
menüpontja alatt található, Szállítói számla menüpontja.
Itt az általános analitika felülettől eltérő funkcionalitások leírása olvasható.
Analitika felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.
i.

Műveletek gomb

A „Műveletek” gomb saját legördíthető listával rendelkezik. Adott művelet kiválasztása,
mindig egy adott szállítói számlával kapcsolatos művelet elvégzését jelenti.
Másolás
A „Másolás” gombra történő kattintás után egy felugró ablakban ki kell választani, hogy az
adott szállítói számláról készítendő másolat, számla másolat, vagy jóváíró számla készítését
eredményezze.
A számlamásolat készítésekor nem az eredeti számla másolatának nyomtatásra szánt másolata
készül el, hanem egy teljesen új számla. Számlamásolat készítésekor az eredeti és a másolat
számla technikailag nincs összekötve. A számlamásolat készítés funkció gyakorlatilag
kényelmi funkció, a gyors munkavégzést segíti elő.
Számlamásolat készítéskor a másolat tartalmazza mindazokat az adatokat, amit az eredeti
számla, azonban mivel új számláról van szó a „.Szállítói számla száma”, a „Számla kelte” és a
„Számviteli teljesítés dátuma” mezők kitöltendők, illetve a szükséges mezőértékek szabadon
módosíthatóak.
Szállítói számla jóváírás lásd II/3 pont.
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Sztornó
Szállítói számla sztornózás lásd II/4 pont.
Túlfizetés átvezetése
A „Túlfizetés átvezetése” gomb egy felugró ablakban az induló számlán keletkezett túlfizetés
átvezetését teszi lehetővé az adott partner más szállítói számlájára.
Kiegyenlítő bizonylatok gomb

ii.

A „Kiegyenlítő bizonylatok” gombra kattintva egy felugró ablakban láthatóak az adott számla
kiegyenlítő bizonylataira – banki, pénztár, számla, túlfizetés - vonatkozó bejegyzések.
iii.

Visszaigazolás gomb

Visszaigazolás leírása lásd II/7/ii pont.
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3. Szállítói számla jóváírás
Jóváíró szállítói számlát az IMA - Számlázás - Számla rögzítés - Szállítói számla
menüpontjából több helyről indulva ki tudunk állítani.
i.

Jóváírás szállítói számla analitika felületről

A szállítói számla analitika felületről a „Művelet” gombra kattintás után a felugró ablakban a
„Jóváírás” gombra kattintva lehet jóváíró szállítói számlát készíteni.
Szállítói számla analitika felületről, másolással történő jóváíró szállítói számla készítéskor, az
eredeti számla és a jóváíró számla technikailag összevezetésre kerül.
A megnyíló jóváíró szállítói számla karton tartalmazza mindazokat az adatokat, amit az
eredeti számla, azonban mivel jóváíró számláról van szó a szállítói számla és a szállítói
számlasor „Bizonylat típus” mezőjében is az érték „Jóváírás”, illetve ennek megfelelően az
összegek mínuszosak. A „.Szállítói számla száma” mezőbe automatikusan belekerül az
eredeti számla iktatószáma. A „Számla kelte” és a „Számviteli teljesítés dátuma” mezők
kitöltendők.
ii.

Jóváírás szállítói számla kartonról

Új szállítói számla készítéskor a „Bizonylat típusa” mező „Jóváírás” értékre történő
átállításával lehet jóváíró szállítói számlát készíteni.
A szállítói számla kartonon beállított jóváírás típus eredményeként minden új számlasor
automatikusan „Jóváírás” típusú, illetve ennek megfelelően a számla mínuszos összegű lesz.
A szállítói számla kartonról történő jóváíró szállítói számla készítéskor, az eredeti számla és a
jóváíró számla technikailag nem kerül összevezetésre.
Szállítói számla lásd II/1 pont.
iii.

Jóváírás szállítói számla számlasor kartonról

Új szállítói számla készítéskor csak az adott jóváíró számlasor „Bizonylat típus” mezőjében a
„Jóváírás” kiválasztásával is lehet jóváíró szállítói számlát készíteni.
A szállítói számlasor kartonról történő jóváíró szállítói számla készítéskor, az eredeti számla
és a jóváíró számla technikailag nem kerül összevezetésre.
Szállítói számla lásd II/1 pont.
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4. Szállítói számla sztornózás
Sztornó szállítói számlát az IMA - Számlázás - Számla rögzítés - Szállítói számla
menüpontjából több helyről indulva ki tudunk állítani.
i.

Sztornózás szállítói számla analitika felületről

A szállítói számla analitika felületről a „Művelet” gomb legördülő menüjéből a „Sztornó”
gombra kattintva lehet sztornó szállítói számlát készíteni.
Szállítói számla analitika felületről, másolással történő jóváíró szállítói számla készítéskor, az
eredeti számla és a jóváíró számla technikailag összevezetésre kerül.
A felugró ablakban a „Sztornózás oka” mező legördülő értékkészletéből ki kell választani a
megfelelőt, ami szerepel majd a számla előnézetén és nyomtatásban.
Előnézet, nyomtatás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános.
A sztornó szállítói számla karton tartalmazza mindazokat az adatokat, amit az eredeti számla,
azonban mivel sztornó számláról van szó a szállítói számla és a szállítói számlasor „Bizonylat
típus” mezőjében is az érték „Sztornó”, illetve ennek megfelelően az összegek mínuszosak. A
„.Szállítói számla száma” mezőbe automatikusan belekerül az eredeti számla iktatószáma. A
„Számla kelte” és a „Számviteli teljesítés dátuma” mezők kitöltendők.
A sztornó szállítói számla „OK” gombjára történő kattintás után a felugró ablak „Igen”
gombjára kattintás után elkészíthetjük az eredeti számla helyetti új számlát.
ii.

Sztornózás szállítói számla kartonról

Új szállítói számla készítéskor a „Bizonylat típusa” mező „Sztornó” értékre történő
átállításával lehet sztornó szállítói számlát készíteni.
A szállítói számla kartonon beállított sztornó típus eredményeként minden új számlasor
automatikusan „Sztornó” típusú, illetve ennek megfelelően a számla mínuszos összegű lesz.
A szállítói számla kartonról történő sztornó szállítói számla készítéskor, az eredeti számla és a
sztornó számla technikailag nem kerül összevezetésre.
Szállítói számla lásd II/1 pont.
iii.

Sztornózás szállítói számla számlasor kartonról

Új szállítói számla készítéskor csak az adott sztornó számlasor „Bizonylat típus” mezőjében a
„Sztornó” kiválasztásával is lehet jóváíró szállítói számlát készíteni.
A szállítói számlasor kartonról történő sztornó szállítói számla készítéskor, az eredeti számla
és a sztornó számla technikailag nem kerül összevezetésre.
Szállítói számla lásd II/1 pont.

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv - számlázás

Oldal: 21 / 56

5. Szállítói számla történet
Az IMA, Számlázás moduljának, Számla rögzítés menüpontja alatt található, Szállítói számla
történet menüpontjában a könyvelt szállítói számlák listája kartonja tekinthető meg.

6. Számla tombola
Az IMA, Számlázás moduljának, Számla rögzítés menüpontja alatt található, Számla tombola
menüpontjában a számozási körökben megadott sorszám formátumok alapján lekérdezhetőek
a hiányzó számok.
Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.
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7. Szállítói számlák visszaigazolása
i.

Kiadás visszaigazolásra

A visszaigazolásra kiadási felület az IMA-ban több helyről indulva is elérhető.
A szállítói számla listáról a „Kiadás visszaigazolásra” kattintva, illetve a szállítói számlák,
számla művelet gombjai között szerepelő „Visszaigazolás” gombra kattintva, a szállítói
számlát aláíró felhasználók felugró ablak nyílik meg.
Az itt kiválasztott felhasználóknak kell a visszaigazolási műveleteket elvégezniük.
Amennyiben a szállítói számlát aláíró felhasználók felugró ablak az „Új közös” gomb kerül
megnyomásra, akkor a számla minden visszaigazolási jogosultsággal rendelkező
felhasználónak ki lesz adva visszaigazolásra.
A szállítói számlák analitika felületén, azon szállítói számlák első oszlopában, melyek
visszaigazolásra kiadása megtörtént, megjelenik az ezt kijelző ikon.
Szállító számlák lásd II/1 pont.
Felhasználók lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - III/2 pont.
Jogosultsági csoport lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - III/2 pont.
Speciális jogok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - III/2/d pont.
Jelmagyarázat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/iii/Jelmagyarázat pont.
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ii.

Visszaigazolás

A számlák visszaigazolására szolgáló felület azon felhasználók számára érhető el, akik a
jogosultsági csoport szerinti besorolásuk szerint rendelkeznek visszaigazolási jogosultsággal,
illetve azon felhasználók számára, akik a speciális jogok beállításánál, a bármely számlát
visszaigazolhat funkcióra megkapták a jogosultságot.
A számlák visszaigazolására szolgáló felület az IMA-ban több helyről indulva is elérhető.
Az IMA kezdő felületén, az „Aktuális felhasználóra váró számlák” gombra, vagy a „Közös
jóváhagyásra váró számlák” gombra kattintva, vagy a Számlázás modul - Számla rögzítés –
Visszaigazolás menüpont alatt érhető el a szállítói számlák visszaigazolására szolgáló felület.
A számlák visszaigazolására szolgáló felületen a „Visszaigazolás” gombra kattintva a felugró
ablakban végezhető el a visszaigazolási művelet.
A szállítói számlák analitika felületén, azon szállítói számlák első oszlopában, melyek
visszaigazolásával kapcsolatosan művelet végzése történt, megjelenik az ezt kijelző ikon.
Felhasználók lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - III/2 pont.
Jogosultsági csoport lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - III/2 pont.
Speciális jogok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - III/2/d pont.
Kezdő felület IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/i pont.
Jelmagyarázat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/iii/Jelmagyarázat pont.
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III. Vevői számlák
Az egységes IMA felületek miatt, a vevői számla rögzítést és vevői számla kiállítást a
következő pontokban egyként kezeljük.

1. Belföldi vevői számla
Belföldi vevői számla kezelés az IMA - Számlázás - Számla rögzítés - Vevői számla rögzítés
menüpontban és a Számlázás - Számlázás - Vevői számla kiállítás menüpontban van.

Az „Új” gombra kattintva egy új vevői számla nyílik meg.
A „*” csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.
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a. Számla fejléc

Nyitó
A „Nyitó” alapértelmezetten üres, ha nyitó számlát állítunk ki, be kell jelölni.
Bizonylat típus
A „Bizonylat típus” alapértelmezetten számla.
Iktatószám
Az „Iktatószám *” automatikusan kitöltődik, vevői számla készítéskor, ha van beállítva vevői
számla számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van
beállítva.
Vevői számla rögzítéskor minden esetben kitöltendő.
Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.
Vevői rendelési szám, Vevői hivatkozási szám
A „Vevői rendelési szám” és a „Vevői hivatkozási szám” értelemszerűen kitöltendők.
Cég bank
A „Cég bank” a cégünk bankját és bankszámlaszámát tartalmazza.
Cégadatok kezelése IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/i/Kezdő gombok pont.
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Vonalkód
A számla vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód.
IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános –
II/1/g pont.
Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Vonalkód típus pont.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vonalkódon szereplő sorszám és az iktatószám között nincs
kapcsolat!
b. Partner információk

A „Partner *” mezőben a vevői típusú a partnerek vannak.
A partner név kiválasztása után a „Számlázási cím” mezőben kell kiválasztanunk a számlázási
címet, vagy székhelyet.
Az adószám mezőben a partner adószáma automatikusan kitöltődik.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/6 pont.
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c. Könyvelési, pénzügyi információk

Fizetési mód
A „Fizetési mód *” automatikusan a törzsből kitöltődik, de módosítható.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/6/b/ii/Fizetési mód,
Fizetési határidő számítás pont.
Fizetési feltétel
A „Fizetési feltétel” automatikusan felveszi azt, amit a partnernél megadtunk, vagy ki kell
választanunk a megfelelőt.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános– IV/6/b/ii/Fizetési mód,
Fizetési határidő számítás pont.
Számla kelte
A „Számla kelte *” alapértelmezetten a mai nap. Átírható, a rögzítendő számla keltére.
Eltérő ÁFA és Számviteli teljesítés
Az „Eltérő ÁFA és Számviteli telj.” alapértelmezetten üres. Ha a számla számviteli és ÁFA
teljesítési dátuma eltérő, a mezőt be kell jelölnünk.
Számviteli teljesítés
A „Számviteli teljesítés *” alapértelmezetten a mai nap, módosítható.
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ÁFA teljesítés dátuma
Az „ÁFA teljesítés dátuma” alapértelmezetten megegyezik a számviteli teljesítés dátumával.
Fizetési határidő
A „Fizetési határidő” automatikusan kitöltődik a „Számviteli teljesítés” kitöltésekor a
partnernél megadott „Fizetési határidő számítás” mezőnek megfelelően, vagy ha ez nincs
beállítva, akkor a „Számviteli teljesítés” mezőben megadottat veszi át.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6/b/ii/Fizetési mód,
Fizetési határidő számítás pont.
Eltérő periódusra vonatkozik
Az „Eltérő periódusra vonatkozik” mező alapértelmezetten nincs jelölve.
Bejelölésekor az ÁFA könyvelésre vegyes átkönyvelés is használva van.
Vevői könyv. csoport
A „Vevői könyv. csoport” és az „Ellenszámla szám” automatikusan felveszi azt, amit a
partnernél megadtunk.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6/b/iii/Vevő könyvelési
csoport pont.
Számla megjegyzés
A „Számla megjegyzés” ki van töltve, a számla megjegyzés sablonok közötti alapértelmezett
sablonra, de ha kell választható másik.
Számla megjegyzés sablon lásd III/6 pont.
Címkék
A címke megkülönböztetésre, csoportosításra, szűrésre alkalmas adat.
A számla egészét százalékosan, vagy összegszerűen címkére köthetjük. A százalék vagy
összeg mező kitöltése nélkül, a számla teljes összege a címkére kerül.
Címkék lásd IX pont.
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d. Számlasor információk
i.

Számlasorok listája

A számlasorok listáján az „Új”, „Karton”, „Törlés” gombok a korábban már megszokott
funkcióikat egy-egy konkrét számlasorral kapcsolatosan töltik be.
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4 pont.
A számlasorok listája bármelyik oszlop szerint sorba rendezhető és exportálható.
Exportálás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Export pont.
A számlasorok listáján alapértelmezetten egy üres számlasor van.
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ii.

Számlasor karton

Az üres számlasor „Karton” gombjára kattintáskor, vagy az „Új” gombra kattintáskor, a
számlasor karton egy felugró ablakban jelenik meg.

Címkék
A címke megkülönböztetésre, csoportosításra, szűrésre alkalmas adat.
A számla egészét százalékosan, vagy összegszerűen címkére köthetjük. A százalék vagy
összeg mező kitöltése nélkül, a számla teljes összege a címkére kerül.
A jóváíró, engedmény és előleg típusú sorok, vevői számlák esetében, negatív összegűként
kerülnek címkére.
Címkék lásd IX pont.
Bizonylat típus
A „Bizonylat típus” alapértelmezetten számla, azaz az összegek pozitívként számolódnak.
A „Bizonylat típus” legördülő listájából ha az engedményt, jóváírást, vagy sztornót választjuk
ki, akkor az összegek negatív összegként számolódnak.
Elhatárolás kezdete
Az „Elhatárolás kezdete” mezőbe csak olyan kezdő dátum rögzítése megengedett, mely még
nem lezárt könyvelési időszakra vonatkozik. Ez esetben az eltérő időszaki teljesítés számviteli
kezelése vegyes napló sor beszúrással automatikusan megtörténik.
Vegyes napló lásd IMA felhasználói kézikönyv – pénzügy, számvitel XIII. pont.
Elhatárolás vége
Az „Elhatárolás vége” mezőbe rögzített dátum időpontjával záródik az eltérő időszaki
teljesítés számviteli kezelése, mely vegyes napló sor beszúrással automatikusan megtörténik.
Vegyes napló lásd IMA felhasználói kézikönyv – pénzügy, számvitel XIII. pont.

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv - számlázás

Oldal: 31 / 56

Csoportosító sor, Címsor

A „Csoportosító sor” és „Címsor” funkciója a számlasorok csoportok szerinti, áttekinthetőbbé
tétele.
A „Csoportosító sor” alapértelmezetten üres. Ha a csoportosító sort bejelöljük, akkor csak a
„Megnevezés” mező marad kitölthető. Itt kell megadni a csoportosító sor nevét. Majd a
számlasorokat külön fel kell venni. A számlasorok csoportja a „Címsor” legördülő listájából
kiválasztandó.
Jogcím
Jogcím törzsadat a számlán szereplő gazdasági esemény megnevezése, főkönyvi számokkal
együtt.
A „Jogcím” legördülő listája – jogcím neve és jogcím kód - a jogcím törzsadatból jön.
Jogcím törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Jogcím pont.
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Főkönyvi számlaszám
A „Főkönyvi számlaszám” a „Jogcím” kitöltésekor automatikusan kitöltődik, ha a jogcím
törzsadatban ki van töltve.
A felajánlott „Főkönyvi számlaszám” módosítható.
Jogcím törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Jogcím pont.
Főkönyvi számlaszám kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/1/c pont.
Megnevezés
A „Megnevezés” automatikusan kitöltődik, a „Jogcím” kiválasztásakor, a jogcím nevével.
A megnevezés mező értéke módosítható.
Megnevezés idegen nyelven
A „Megnevezés idegen nyelven” mező szabadon kitölthető.
Megnevezés idegen nyelven lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/b/iv/Idegen
nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon pont.
ÁFA kulcs, ÁFA %, ÁFA sor megnevezése
Az „ÁFA kulcs”, „ÁFA %” és „ÁFA sor megnevezése” mezők automatikusan kitöltődnek a
„Jogcím” kitöltésekor, ha a jogcím törzsadatban ki vannak töltve.
ÁFA kulcsok törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/1/a pont.
Mennyiség
A „Mennyiség *” szabadon kitöltendő.
A „Mennyiség” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállításokban beállított
tizedesek számával.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
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Mértékegység
A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Egységár
Az „Egységár” mező nettó értékkel töltendő ki, amennyiben az összeg mezők közül ez az
utoljára kitöltött érték, vagy felveszi az automatikusan kiszámolt értéket.
Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállításokban beállított
tizedesek számával.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
Egységár (bruttó)
Az „Egységár (bruttó)” mező bruttó értékkel töltendő ki, amennyiben az összeg mezők közül
ez az utoljára kitöltött érték, vagy felveszi az automatikusan kiszámolt értéket.
Az „Egységár (bruttó)” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállításokban
beállított tizedesek számával.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
Összeg
Az „Összeg” mező nettó értékkel töltendő ki, amennyiben az összeg mezők közül ez az
utoljára kitöltött érték, vagy az „Összeg” mező felveszi a „Bruttó érték” és „ÁFA érték”
mezőkben megadott értékek együttese alapján számított értéket.
Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállításokban beállított
tizedesek számával.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
ÁFA érték
Az „ÁFA érték” mező értéke felveszi az „ÁFA %” mezőben megadott és az „Összeg”
mezőben megadott értékek együttese alapján számított értéket.
Illetve az „ÁFA érték” mező értéke felveszi az „ÁFA %” mezőben megadott és a „Bruttó
érték” mezőben megadott értékek együttese alapján számított értéket.
Az „ÁFA érték” mezőben szereplő tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállításokban
beállított tizedesek számával.
Az „ÁFA érték” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a support menüpontban
beállított tizedesek számával.
Vevői számla ÁFA % mező lásd III/1/d/ii/ÁFA kulcs, ÁFA %, ÁFA sor megnevezése pont.
Vevői számla Összeg mező lásd III/1/d/ii/Összeg pont.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
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Bruttó érték
A „Bruttó érték” mező értéke vagy felveszi az „Összeg” mezőben megadott és az „ÁFA
érték” mezőkben megadott értékek együttese alapján számított értéket, vagy szabadon
kitölthető a „Bruttó érték” mező, amennyiben az összeg mezők közül ez az utoljára kitöltött
érték.
A „Bruttó érték” mező bruttó értékkel történő kitöltése utána az „Összeg”, illetve az „ÁFA
érték” mezők felveszik a megfelelő számított értékeket.
A „Bruttó érték” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállításokban beállított
tizedesek számával.
Vevői számla Összeg mező lásd III/1/d/ii/Összeg pont.
Vevői számla ÁFA érték mező lásd III/1/d/ii/ÁFA érték pont.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
Munkaszám
A munkaszámot cégspecifikus szűrésre használjuk.
A „Munkaszám” legördülő listája a munkaszám törzsadatból jön.
Munkaszám törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Munkaszám pont.
Költséghely
A költséghelyet cégspecifikus szűrésre használjuk.
A „Költséghely” legördülő listája a költséghely törzsadatból jön.
Költséghely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Költséghely pont.
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e. Számla lábléc

A számla láblécében láthatóak a teljes számla összesítő adatai.
Eltérő pénznemben nyilvántartott számlák esetén a teljes számlára vonatkozó összesítő adatok
a kiválasztott pénznemnek megfelelően is feltűntetésre kerülnek.
Vevői számla pénznem mező kezelése lásd III/5/Pénznem pont.
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f. Számla művelet gombok

Számológép
Számológép leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/a/iv pont.
[F5] – új sor
Funkcióbillentyűk leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/5 pont.
[F8] – ugrás a tételekre
Az „[F8] – ugrás a tételekre” gombra kattintás a számlasorokra ugrást eredményezi.
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Fizetési felszólítás
A „Fizetési felszólítás” gombra kattintás után a
felszólító paraméterek ablakban kell megadni,
hogy
a
fizetési
felszólítás
mely
számlára/számlákra készüljön.
A listából eldöntendő a nyomtatvány.
Kiválasztandó a küldő neve, illetve, hogy a
partner fizetési határidő engedményét figyelme
vesszük-e.
Az OK gombra kattintással legenerálódik a
fizetési felszólítás, a kiválasztott nyomtatvány
szövegével és a késedelmes számlák
felsorolásával.
Nyomtatványok lásd IMA felhasználói
kézikönyv – általános - IV/2/a pont.
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Teljesítés igazolás

A „Teljesítés igazolás” gombra kattintáskor a teljesítés igazolás ablakban kiválasztandó a
meglévő teljesítési igazolások közül a megfelelő.
Vagy a „Teljesítés igazolás” gombra kattintáskor a teljesítés igazolás ablakban az „Új” gomb
megnyomásával megadható a teljesítés igazolás témája, megnevezése továbbá az „Új” gomb
megnyomásával, dátummal és óraszámmal részletezhetőek az igazolni kívánt tevékenységek.
A tevékenységek az előnézeti, illetve nyomtatott teljesítés igazoláson táblázatosan felsorolva
szerepelnek, összesítő sorral.
Az előnézeti, illetve nyomtatott teljesítés igazoláson szerepel még a számla iktatószáma ,
számviteli teljesítési dátuma, illetve megrendelő aláírás.
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Összevonás

Az összevonás funkciója a számlasorok számának csökkentése, ha ez összefoglaló csoportok
képzésével lehetséges. Az összevonást csak abban az esetben lehet használni, ha minden
számlasor belekerül valamelyik összefoglaló csoportba.
Az „Összevonás” gombra kattintva az összevonás felugró ablak bal oldalán vannak a
számlasorok. Shift, vagy Ctrl gomb lenyomásával az azonos mértékegységű sorok
kiválasztása után, a jobbra mutató nyílra kattintva, az összesítő sor felugró ablakban új
összefoglaló megnevezés kell adnunk a csoportnak. A „Mértékegység”, „Mennyiség” és
„Egységár” automatikusan kitöltődnek. A továbbiakban az összesítő sorok fognak szerepelni
a számla előnézetén és a nyomtatásban.
Az összevonás ablakban a balra mutató nyílra kattintva az összevonás megszűntethető.

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv - számlázás

Oldal: 40 / 56

Előnézet
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont.
OK
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/OK pont.
Feltöltött állományok
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok pont.
Előleg számla
Előleg számla lásd V pont.
Véglegesítés / Könyvelés
A „Véglegesítés” (vevői számla rögzítés esetén: „Könyvelés”) gombra kattintáskor, a számla
mentése és könyvelése egyaránt megtörténik, azaz további módosítás nem hajtható végre.
Mégse
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Mégse pont.
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2. Vevői számla analitika felületek

A vevői számla analitika felületek az IMA - Számlázás - Számla rögzítés - Vevői számla
rögzítés menüpontja, illetve a Számlázás - Számlázás - Vevői számla menüpontja.
A szállítói számla analitika felület pontban leírtak - a „Visszaigazolás gomb” pont kivételével
-, illetve az általános analitika felület leírása, a vevői számlák analitika felületeire is
vonatkoznak.
Analitika felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.
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3. Vevői számla jóváírás
Jóváíró vevői számla kezelés az IMA - Számlázás - Számla rögzítés - Vevői számla rögzítés
menüpontjában, illetve a Számlázás - Számlázás - Vevői számla menüpontjában, több helyről
indulva kiindulva lehetséges.
i.

Jóváírás vevői számla analitika felületekről

A vevői számla analitika felületekről a „Művelet” gombra kattintás után a felugró ablakban a
„Jóváírás” gombra kattintva lehet jóváíró vevői számlát készíteni.
Vevői számla analitika felületről, másolással történő jóváíró vevői számla készítéskor, az
eredeti számla és a jóváíró számla technikailag összevezetésre kerül.
A megnyíló jóváíró vevői számla karton tartalmazza mindazokat az adatokat, amit az eredeti
számla, azonban mivel jóváíró számláról van szó a vevői számla és a vevői számlasor
„Bizonylat típus” mezőjében is az érték „Jóváírás”, illetve ennek megfelelően az összegek
mínuszosak. A „.Vevői számla száma” mezőbe automatikusan belekerül az eredeti számla
iktatószáma. A „Számla kelte” és a „Számviteli teljesítés dátuma” mezők kitöltendők.
ii.

Jóváírás vevői számla kartonról

Új vevői számla készítéskor a „Bizonylat típusa” mező „Jóváírás” értékre történő átállításával
lehet jóváíró vevői számlát készíteni.
A vevői számla kartonon beállított jóváírás típus eredményeként minden új számlasor
automatikusan „Jóváírás” típusú, illetve ennek megfelelően a számla mínuszos összegű lesz.
A vevői számla kartonról történő jóváíró vevői számla készítéskor, az eredeti számla és a
jóváíró számla technikailag nem kerül összevezetésre.
Vevői számla lásd III/1 pont.
iii.

Jóváírás vevői számla számlasor kartonról

Új vevői számla készítéskor csak az adott jóváíró számlasor „Bizonylat típus” mezőjében a
„Jóváírás” kiválasztásával is lehet jóváíró vevői számlát készíteni.
A vevői számlasor kartonról történő jóváíró vevői számla készítéskor, az eredeti számla és a
jóváíró számla technikailag nem kerül összevezetésre.
Vevői számla lásd III/1 pont.
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4. Vevői számla sztornózás
Sztornó vevői számla kezelés az IMA - Számlázás - Számla rögzítés - Vevői számla rögzítés
menüpontjában, illetve a Számlázás - Számlázás - Vevői számla menüpontjában, több helyről
indulva kiindulva lehetséges.
i.

Sztornózás vevői számla analitika felületről

A vevői számla analitika felületekről a „Művelet” gomb legördülő menüjéből a „Sztornó”
gombra kattintva lehet sztornó vevői számlát készíteni.
Vevői számla analitika felületről, másolással történő jóváíró vevői számla készítéskor, az
eredeti számla és a jóváíró számla technikailag összevezetésre kerül.
A felugró ablakban a „Sztornózás oka” mező legördülő értékkészletéből ki kell választani a
megfelelőt, ami szerepel majd a számla előnézetén és nyomtatásban.
Előnézet, nyomtatás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános.
A sztornó vevői számla karton tartalmazza mindazokat az adatokat, amit az eredeti számla,
azonban mivel sztornó számláról van szó a vevői számla és a vevői számlasor „Bizonylat
típus” mezőjében is az érték „Sztornó”, illetve ennek megfelelően az összegek mínuszosak. A
„.Vevői hivatkozási szám” mezőbe automatikusan belekerül az eredeti számla iktatószáma. A
„Számla kelte” és a „Számviteli teljesítés dátuma” mezők az eredeti számla adatainak
megfelelően automatikusan kitöltődnek, azonban a „Számla kelte” mező módosítható.
A sztornó szállítói számla „OK” gombjára történő kattintás után a felugró ablak „Igen”
gombjára kattintás után elkészíthetjük az eredeti számla helyetti új számlát.
ii.

Sztornózás vevői számla kartonról

Új vevői számla készítéskor a „Bizonylat típusa” mező „Sztornó” értékre történő átállításával
lehet sztornó vevői számlát készíteni.
A vevői számla kartonon beállított sztornó típus eredményeként minden új számlasor
automatikusan „Sztornó” típusú, illetve ennek megfelelően a számla mínuszos összegű lesz.
A vevői számla kartonról történő sztornó vevői számla készítéskor, az eredeti számla és a
sztornó számla technikailag nem kerül összevezetésre.
Vevői számla lásd III/1 pont.
iii.

Sztornózás vevői számla számlasor kartonról

Új vevői számla készítéskor csak az adott sztornó számlasor „Bizonylat típus” mezőjében a
„Sztornó” kiválasztásával is lehet jóváíró vevői számlát készíteni.
A vevői számlasor kartonról történő sztornó vevői számla készítéskor, az eredeti számla és a
sztornó számla technikailag nem kerül összevezetésre.
Vevői számla lásd III/1 pont.
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5. Devizás vevői számla

Devizás vevői számla kezelés az IMA - Számlázás - Számla rögzítés - Vevői számla rögzítés
menüpontjában, illetve a Számlázás - Számlázás - Vevői számla menüpontjában, az „Új
(devizás)” gombját használva történik.
A devizás vevői számla itt nem taglalt részei megegyeznek a belföldi vevői számlával.
Belföldi vevői számla lásd III/1 pont.
Pénznem
A „Pénznem” mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz a számlasorok összesítő listája,
illetve a számlasorok adatai csak forintban kerülnek rá a számlára.
Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül,
akkor a számla lábléc adataiban és a számlasor kartonon, az „Összeg”, „ÁFA érték”, „Bruttó
érték” mezők az adott pénznemben értendők.
Illetve a számlasorok összesítő listája adatai között, a számlasor kartonon, illetve előnézetben
és nyomtatásban megjelennek és az „Árfolyam” mező értékének megfelelően kitöltődnek az
„Összeg HUF”, „ÁFA érték HUF” és „Bruttó érték HUF” mezők.
Vevői számla lábléc lásd III/1/e pont.
Vevői számla számlasor karton lásd III/1/d/ii pont.
Árfolyam lásd III/5/Árfolyam pont.
Árfolyam
Az „Árfolyam” mező alapértelmezett értéke 1.
Illetve az „Árfolyam” mező értéke felveszi a „Számviteli teljesítés dátuma” mezőben
megadott és a „Pénznem” mezőben megadott értékek együtteséhez tartozó értéket.
Vevői számla számviteli teljesítés dátuma lásd III/1/c/Számviteli teljesítés pont.
Vevői számla pénznem lásd III/5/Pénznem pont.
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6. Számla megjegyzés sablon

Az IMA - Számlázás - Számlázás - Számla megjegyzés sablon menüpontban elkészített
számla megjegyzés sablonok a vevői számlák kartonján a „Számla megjegyzés” mező
legördíthető értékkészleteként jelennek meg. Az alapértelmezett sablon a legördíthető mező
alapértelmezetten kiválasztott értéke lesz.
Vevői számla lásd III/1 pont.

7. Vevői számla történet
Az IMA - Számlázás - Számlázás – Vevői számla történet a vevői számla rögzítés analitikai
felületet és a vevői számla kiállítás analitikai felületet is magába foglalja úgy, hogy csak a
könyvelt számlákat tartalmazza.
Vevői számla analitika felületek lásd III/2 pont.

8. Lejárt vevői számlák
Az IMA - Számlázás - Számlázás – Lejárt vevői számlák menüpont a vevői számla rögzítés
analitikai felületet és a vevői számla kiállítás analitikai felületet is magába foglalja, a fizetési
határidőt figyelembe véve, úgy hogy csak a nem teljesen kiegyenlített számlákat tartalmazza.
Vevői számla analitika felületek lásd III/2 pont.
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IV. Díjbekérő
Az IMA - Számlázás - Számlázás – Díjbekérő menüpontban belföldi és devizás díjbekérő
számla állítható ki.
ÁFA kulcs számla fejlécben

Könyvelési szöveg

Elküld
Az „Elküld” gombra történő kattintás után, felugró ablakban a díjbekérő számla előnézetének
egy olyan formája jelenik meg, mely elő van készítve e-mail-ben történő elküldésre.
A díjbekérő ezen előnézetében az „E-mail küldése Outlookkal” gombra kattintva az adott
díjbekérő egy Outlook e-mail melléklete lesz pdf formátumban. Illetve az e-mail
címzettjeként bekerül az adott partnerhez megadott alapértelmezett e-mail cím.
Számláz
A „Számláz” gombra történő kattintás után a díjbekérő alapján az IMA automatikusan
elkészíti a vevői számla kartont. Ezen vevői számla karton leokézásakor, a díjbekérő és a
vevői számla összevezetésre kerül, azaz a díjbekérő számlázva állapotúvá válik.
Vevői számla lásd III/1 pont.
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V.

Előleg számla

Előleg számlák kiállítása
Az IMA - Számlázás - Számlázás – Előleg számla menüpontban belföldi és devizás előleg
számla állítható ki.
Az előleg számlák kiállítása gyakorlatilag megegyezik a vevői számlák kiállításával, egyedül
az iktatószám mezőben van eltérés, ahol az előlegszámlákra külön számozási kör alapján
képződhet az iktatószám.
Vevői számla lásd III/1 pont.
Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.
Előleg számlák elszámolása
Az IMA - Számlázás - Számlázás – Vevői számla menüpontban létrehozott vevői számlára a
partner kiválasztása után, a számlasorok mellé, előleg számlák tehetőek. A számla láblécében
található „Előleg számla” gombra kattintva egy felugró ablakban megjelennek az adott
partnerhez tartozó előleg számlák.
A vevői számlán szereplő előleg számla sorok mínuszos sorként számolódnak el.
Vevői számla lásd III/1 pont.
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VI. Kompenzáció
Az IMA - Számlázás – Számlázás – kompenzáció menüpontban látható a teljes
számlaforgalom.

VII. Várható bevétel / kiadás

Az IMA - Számlázás – Várható bevétel / kiadás – Várható bevétel / kiadás menüpontban lehet
létrehozni az adott cég várható bevételeire és kiadásaira vonatkozó bejegyzéseket partnerekre
vonatkozóan, összegekkel, akár dátumfüggően, egyszeri, vagy ismétlődő dátumokra.
A Várható bevétel / kiadás menüpontban létrehozott aktív bejegyzések szerepeltethetőek a
likviditás nyomon követési kimutatáson.
A várható bevételek, kiadások bankra és pénztár bizonylatokra ráköthetőek, azaz bankkal és
pénztár bizonylatokkal kiegyenlíthetőek.
Bank kezelés lásd IMA felhasználói kézikönyv – számvitel.
Pénztár kezelés lásd IMA felhasználói kézikönyv – számvitel.
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VIII. Kimutatások
a. Költséghely kimutatás – analitika
Az IMA – Számlázás – Kimutatás – Költséghely kimutatás – analitika menüpontban található
minden olyan számla, bank és pénztár sor (igény és könyvelt egyaránt), melyekhez
költséghely van rendelve.
Költséghely lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános.
b. Likviditás nyomon követés

Az IMA - Számlázás – Kimutatás - Likviditás nyomon követés menüpontban az adott cég
számlái, banki egyenlegei, pénztári egyenlegei alapján, akár partnerenként, akár az összes
partnerre vonatkozóan, dátum szerint szabadon válaszhatóan, a várható bevételek és kiadások
figyelembe vételének eldöntésével kérdezhető le számszaki, illetve grafikus megjelenítésben a
cég likviditási helyzete.
Szállítói számlák lásd II/1 pont.
Vevői számla lásd III/1 pont.
Bank kezelés lásd IMA felhasználói kézikönyv – számvitel.
Pénztár kezelés lásd IMA felhasználói kézikönyv – számvitel.
Várható bevételek / kiadások lásd IMA felhasználói kézikönyv – számvitel.
c. Munkaszám kimutatás – analitika
Az IMA – Számlázás – Kimutatás – Munkaszám kimutatás – analitika menüpontban található
minden olyan számla, bank és pénztár sor (igény és könyvelt egyaránt), melyekhez
munkaszám van rendelve.
Munkaszám lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános.
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IX. Címkék
A címkék a bevételek, kiadások, várható bevételek és várható kiadások szabadon
kategorizálását és ezáltal csoportosítását, majd az így csoportosított, címkézett likviditási
adatok lekérdezhetőségét teszik lehetővé.
a. Címke levél

Az IMA – Program adminisztráció – Címkék – Címke levél menüpontjában lehet létrehozni
azokat a szabadon választható címke kategóriákat, melyek majd a címke fában egymás aláfölé lesznek rendelve.
Címke fa lásd IX/b pont.
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b. Címke fa

Az IMA – Program adminisztráció – Címkék – Címke fa menüpontjában lehet létrehozni a
címke levelek egymás alá-fölé rendelésével a címke fát, azaz a címke kategóriákból álló
csoportokat.
A címke fa egy, vagy több tételére köthetőek a szállítói, vevői számlák, a banki bizonylatok, a
pénztár bizonylatok, azaz a bevételek és kiadások, illetve a várható bevételek és kiadások.
A bevételek és kiadások, illetve várható bevételek és kiadások címke fára történő kötésével
lekérdezhető válnak a létrehozott kategóriákra és csoportokra vonatkozó, címkézett likviditási
adatok.
Címke levél lásd IX/a pont.
Szállítói számlák lásd II/1 pont.
Vevői számla lásd III/1 pont.
Bank kezelés lásd IMA felhasználói kézikönyv – számvitel.
Pénztár kezelés lásd IMA felhasználói kézikönyv – számvitel.
Várható bevételek / kiadások lásd IMA felhasználói kézikönyv – számvitel.
Címke kimutatás lásd IX/c pont.
Címkék időszakonként lásd IX/d pont.
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c. Címke kimutatás

Az IMA – Program adminisztráció – Címkék – Címke kimutatás menüpontjában lehet
lekérdezni a címke fára kötött bevételek és kiadások, illetve várható bevételek és kiadások
terv, tény és eredmény adatait.
Címke fa lásd IX/b pont.
d. Címkék időszakonként

Az IMA – Program adminisztráció – Címkék – Címkék időszakonként lehet lekérdezni a
címke fára kötött bevételek és kiadások, illetve várható bevételek és kiadások terv, tény vagy
eredmény adatait, dátum szűrési lehetőséggel, grafikusan ábrázolva.
Címke fa lásd IX/b pont.
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X.

Hibajavítás

a. Címke nélküli szállítói/vevői számlák
Az IMA – Számlázás – Hibajavítás – Címke nélküli szállítói/vevői számlák menüpontokban
található minden olyan számla (igény és könyvelt egyaránt), melyekhez nincsenek címkék
rendelve.
A „Karton” gombra kattintással elérhető a számla felület, így a címkére kötés egyszerűen
elvégezhető.
Címke lásd IX pont.
b. Költséghely nélküli szállítói/vevői számlák
Az IMA – Számlázás – Hibajavítás – Költséghely nélküli szállítói/vevői számlák
menüpontokban található minden olyan számla (igény és könyvelt egyaránt), melyekhez nincs
költséghely rendelve.
A „Karton” gombra kattintással elérhető a számla felület, így a költséghelyre kötés
egyszerűen elvégezhető.
Költséghely lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános.
c. Munkaszám nélküli szállítói/vevői számlák
Az IMA – Számlázás – Hibajavítás – Munkaszám nélküli szállítói/vevői számlák
menüpontokban található minden olyan számla (igény és könyvelt egyaránt), melyekhez nincs
munkaszám rendelve.
A „Karton” gombra kattintással elérhető a számla felület, így a munkaszámra kötés
egyszerűen elvégezhető.
Munkaszám lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános.
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XI. Hivatkozásjegyzék
Belföldi vevői számla
Címke fa
Címke kimutatás
Címke levél
Címkék
Címkék időszakonként
Devizás vevői számla - Árfolyam
Előleg számla
Kiadás visszaigazolásra
Szállítói rendelési szám, Szállítói számla
szám
Szállítói számla
Szállítói számla - ÁFA érték
Szállítói számla - ÁFA kulcs, ÁFA %, ÁFA
sor megnevezése
Szállítói számla - árfolyam
Szállítói számla - Bizonylat típus
Szállítói számla - Bruttó érték
Szállítói számla - Címkék
Szállítói számla - Iktatószám
Szállítói számla - Költség hozzárendelés
Szállítói számla - Könyvelési, pénzügyi
információk
Szállítói számla - lábléc
Szállítói számla - Nyitó
Szállítói számla - Összeg
Szállítói számla - Partner információk
Szállítói számla - pénznem
Szállítói számla - Számlasor karton
Szállítói számla - Számlasorok listája
Szállítói számla - Számviteli teljesítés
Szállítói számla - Vonalkód
Szállítói számla fejléc
Szállítói számla jóváírás
Szállítói számla sztornózás
Szállítói számlák
Szállítói számlák visszaigazolása
Számla import
Számla megjegyzés sablon
Vevői számla - ÁFA érték
Vevői számla - ÁFA kulcs, ÁFA %, ÁFA sor
megnevezése
Vevői számla - lábléc
Vevői számla - Összeg
Vevői számla - Pénznem
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III/1
IX/b
IX/c
IX/a
X
IX/d
III/5/Árfolyam
Vagy
II/7/i
II/1/a/Szállítói rendelési szám, Szállítói
számla szám
II/1
II/1/d/ii/ÁFA érték
II/1/d/ii/ÁFA kulcs, ÁFA %, ÁFA sor
megnevezése
II/1/c/Árfolyam
II/1/a/Bizonylat típus
II/1/d/ii/Bruttó érték
II/1/c/ii/Címkék
II/1/a/Iktatószám
II/1/c/ii/Költség hozzárendelés
II/1/c
II/1/e
II/1/a/Nyitó
II/1/d/ii/Összeg
II/1/b
II/1/c/Pénznem
II/1/c/ii
II/1/c/i
II/1/c/Számviteli teljesítés
II/1/a/Vonalkód
II/1/a
II/3
II/4
II
II/7
I
III/6
III/1/d/ii/ÁFA érték
III/1/d/ii/ÁFA kulcs, ÁFA %, ÁFA sor
megnevezése
III/1/e
III/1/d/ii/Összeg
III/5/Pénznem
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Vevői számla - Számlasor karton
Vevői számla – Számviteli teljesítés
Vevői számla analitika felületek
Visszaigazolás
Várható bevétel / kiadás
Vevői számlák
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III/1/d/ii
III/1/c/Számviteli teljesítés
III/2
II/7/ii
VII
III
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