Gyakran ismételt kérdések

2. részelszámolás megnyitása
A felületen új elszámolást kell létrehozni:
Elszámolás  Elszámolások  2. részelszámolás, végelszámolás

A 2. részelszámolás során olyan sportszakember bérét kívánják elszámolni (személyi jellegű
bizonylat), aki az első részelszámolásban is szerepelt már, akkor a bizonylat létrehozása során a
„bizonylat sablon” legördülő menüből kell előhívni az előzetesen már számára rögzített sablont.

Számlák feltöltése esetén (dologi bizonylatok) teljesen új bizonylatot kell létrehozni (ne a bizonylat
sablonokból legyen előhívva előző sablon)

Személyi jellegű sablonok létrehozása
Egy adott személy (név és adóazonosító kombináció) részére egyszer kell és lehet bizonylatot felvinni
üres sablonra. Ezt követően bizonylat hozzáadása esetén a bizonylatsablon legördülő menüből kell
előhívni. Az adott sportszakember bizonylatán a dátumokat, értékeket kell átírni, majd rögzíteni.
E miatt érdemes az első felvitelnél a „Bér megnevezése” cellába egyedi elnevezést adni pl.: Tóth
Miklós munkabér, hogy az újbóli beazonosítása egyszerűbb legyen.

Dologi bizonylatok

Minden esetben a „Kibocsátó” keresőmezőn keresztül lehet betölteni a számla kiállítóját. A kibocsátó
adatai a bizonylaton nem szerkeszthetőek. Javaslom az adószám szerinti keresést, mert név esetében
csak a pontosan beírt, tárolt változatot adja fel az adatbázis.
pbt hungary / szerco / Magyar Vívó Szövetség keresésessel a találatokat kiadja a rendszer

Külföldi és az adatbázisban nem szereplő kibocsátó esetén:

A rendszer a név és adószám megadását kéri a rögzítéshez. Külföldi kibocsátó esetén, ha nem áll
rendelkezésre adószám, megfelelő egy Önök által megadott tetszőleges, 11 számjegyű azonosító,
melyet a névhez tud kötni a rendszer. Felvételt követően a „Kibocsátó” kereső mezőbe beírva a nevet
vagy az adószámhoz írt számot a rendszer már megtalálja a felvitt új kibocsátót.
Az adatbázisban nem szereplő magyar kibocsátó esetében a valós adószámot kell megadni.
Magyar Vívó Szövetség – versenyköltség hozzájárulás számlái
A szövetség által kiszámlázott, versenyekhez kötődő költségek elszámolása a következőképpen
lehetséges a minél egyszerűbb rögzítés, adminisztráció érdekében.
Hazai és nemzetközi versenyeztetéssel összefüggő kiadások

egyéb dologi kiadások

egyéb

Esemény/tevékenység/eszköz leírás választásánál az „egyéb” opciót kell választani.
A „Megjegyzés” mezőbe pedig a következőket kellene írni: Versenyköltség hozzájárulás – verseny
megnevezése

Sportszakemberek díjazás számla alapján
A számlás kifizetések rögzítése esetén dologi bizonylat sablont kell használni.

Kibocsátó keresése
Javasolt a kibocsátókat adószámuk alapján kikeresni (formátum: xxxxxxxx-x-xx)

Szerződésszámok
A szerződésszámok/azonosítók, melyet az MVSZ záradékban fel kell tűntetni a régi formátumú azaz

SFP/…./2016
Kérem ezeket alkalmazzák a szerződés V./8. pontja alapján.
A szerződés megtekinthető:

Szerződéskötés 1. fázis  Áttekintés  Műveletek oszlop  Megtekintés  10. oldal Támogatási
szerződés

5. és 6. számú mellékletek generálása
Az elszámolás beküldését követően lehetséges.
Elszámolás  Elszámolások  Műveletek oszlop  Megtekintés  Mellékletek oldal  aláírandó
nyomtatvány letöltése

Számlák megbontása
Példa: MVSZ által kiállított számlán versenyengedély és leigazolás is van
A számla sorszáma 155/2016
versenyengedélyek értéke: 15.000 Ft
leigazolás értéke:15.000 Ft
A számla először a versenyengedélyekhez kerül rögzítésre
-

egyedi nevet kapott a „Bizonylat sablon megnevezésénél”
rögzítéshez: bizonylat létrehozása, majd ablak bezárása

A számla leigazolás részének rögzítésének elkezdése az előzőhöz hasonló:

A különbség, hogy a számlát a Bizonylat-sablon legördülő menüből ki lehet választani:

Kiválasztás követően betölti az adatokat, melyek közül a következőket kell mégváltoztatni:
-

esemény/feladat/tevékenység leírásában leigazolást kiválasztani
támogatás terhére elszámolt összeget átírni a leigazolások értékére

Vége szintén létrehozás, majd ablak bezárás.
Frissítve a Szövetségi díjak oldalt a számlák bekerülnek a jogcímhez:

2. részelszámolás indítás
Elszámolás  Elszámolások  Új elszámolás „Létrehozás  2. részelszámolás

-

Szakmai beszámoló készítés a 2. részelszámolás során kötelező (1. oldal)

A felhasználási területek oldalainak alján található az összefoglaló táblázat, mely megmutatja mennyi
a már elszámolt és a még elszámolandó támogatás az adott területen:

