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 NYILATKOZAT 
 

 
Az ENTER '93 Számítástechnikai KFT. által készített és követett ENTERSys 

Számlázási-Rendelési v3.01, és Anyagkönyvelés – készletgazdálkodási v1.01 

program rendszer az alábbi feltételeknek eleget tesz: 

 1. A bizonylatok/számlák sorszámozása automatikus. 
 

2. A program szigorúan a következő sorszámot adja, két azonos nem lehetséges. 
 
 3. Az adatok utólagos módosítására nincs lehetőség. 
 
 4. Negatív készletet a program nem kezel. 
 
 5. Illetéktelen személy által a programban a módosítás lehetősége kizárt. 
 

6. A program 8/2004. (III.10.) PM rendeltben előírt megfelel, a jogszerű készlet 
biztosított. 

 
7. A program a PM rendelet 37/A-C paragrafusaiban foglaltaknak eleget tesz. 

 
8. A program a felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartja, a 
felhasználók körében, illetve azok jogosultságában beállított változásokat nyomon 
követi. 

 
9. A felhasználó által végzett munkafolyamat (tevékenység/művelet) bármely 
időszakra vonatkozóan naplózható. 

 
10. A program biztosítja a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelő adattartalommal való vezetését 

 
11. A nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza. 

 
12. A program mentett adatainak visszatöltését naplózza, felhasználóra, dátumra, 
visszatöltés okára. 

 
13. A program által készített bizonylatok formátuma, tartalma, kiállításának és 
feldolgozásának rendje megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. 

 
14. A program a felhasznált sorszám (ideértve az érvénytelenített sorszámot is) 
ismételt felhasználását nem engedélyezi. 
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15. A program által az adott időszakra kiadott sorszámok felhasználását, 
emelkedő számsorrendben, kizárólag egy alkalommal teszi lehetővé a bizonylat 
kiállítása során, és önálló sorszámgenerálást vagy ugyanazon számsorrend újbóli 
felhasználását nem teszi lehetővé. 

 
16. A program megfelel a jövedéki vevőnyilvántartásról teljesítendő 
adatszolgáltatás rendjének kialakítására vonatkozó műszaki követelményeknek. 

 
17. A program alapértelmezett telepítési útvonala: c:\fk\ 

 
18. A programba már felvett vevők adatainak változása esetén, új vevőként új 
sorsszámmal vesszük fel, így a korábban kiállított bizonylatokon szereplő adatok 
mindig megegyeznek az eredeti bizonylatokkal. 
 
19. A program megfelel a jövedéki vevőnyilvántartásról teljesítendő listázás 
rendjének kialakítására vonatkozó előírásoknak. 
 

20. A program megfelel a 8/2004 (III.10) PM rendelet 22-es mellékletének I-es 
bekezdésében foglaltaknak, mely szerint a jövedéki engedélyes kereskedelmi 
tevékenységet végző kereskedő jövedéki nyilvántartásának adattartalma jövedéki 
termékenként a következő: 
 Jövedéki termék megnevezése, vámtarifaszáma, mennyiségi egysége: 

1. Nyitókészlet (a tárgyhó első napján) 

2. Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése és telephelye/adóraktára 
szerinti részletezésben 

a. belföldről 

b. tagállamból 

c. importból 

d. visszáru mennyisége 

3. Készletcsökkenés 

a. belföldre értékesített 

b. saját kiskereskedelmi eladóhely részére kiszállított 

c. tagállamba értékesített 

d. exportra kiszállított 

4. Zárókészlet (tárgyhó utolsó napján) 

 
21. A program megfelel a 8/2004 (III.10) PM rendelet 22-es mellékletének II 
bekezdésében foglaltaknak, mely szerint a közösségi kereskedelmi tevékenységet 
folytató jövedéki engedélyes külön nyilvántartásának adattartalma 
(tagállamonként, tagállami kereskedőnként) kivitel/behozatal esetén is a 
következő: 

  1. A tagállami kereskedő, tagállam megnevezése 

2. A kiszállított/behozott jövedéki termék megnevezése, mennyisége, számla szerinti 
értéke 

3. Az egyszerűsített kísérő okmány és a számla száma, kiállításának ideje 

4. Adófizetésre, adó-visszaigénylésre vonatkozó adatok 
4.1. Adófizetési kötelezettség levezetése 
4.2. Adó-visszaigénylési jogosultság levezetése 
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22. A program megfelel a 8/2004 (III.10) PM rendelet 40-es számú mellékletének 
I-es bekezdésében foglaltaknak, mely szerint az exportáló tevékenységet folytató 
jövedéki engedélyes külön nyilvántartásának adattartalma (havi bontásban) 

kivitel (exportálás) esetén a következő: 

  1. A kitárolás időpontja 

2. A külföldi vevő 

  2.1 Neve 

  2.2 Rendeltetési ország 

3. Az exportált jövedéki termék 

  3.1 Megnevezése 

  3.2 VTSZ száma 

  3.3 Export számla száma 

  3.4 Exportált mennyisége 

4. Vámokmány megnevezése, azonosító száma 

5. Kiviteli ellenőrzés időpontja 

6. Kiléptetés időpontja 
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23. A program megfelel a 8/2004 (III.10) PM rendelet 41-es számú mellékletének 
I-es bekezdésében foglaltaknak, mely szerint az importáló tevékenységet folytató 
jövedéki engedélyes külön nyilvántartásának adattartalma (havi bontásban) 
behozatal (importálás) esetén a következő: 

  1. Készletre vétel időpontja 

2. Beszerzés célja 

3. Az importált jövedéki termék 

  3.1 Megnevezése 

  3.2 VTSZ száma 

  3.3 Import számla száma 

  3.4 Importált mennyisége 

4. Vámokmány megnevezése, azonosító száma 

5. Vámhatáron történő belépés időpontja 

6. Szabad forgalomba helyezés időpontja 
 

24. A program megfelel a 8/2004 (III.10) PM rendelet 15-ös számú mellékletének 
I-es és II-es bekezdésében foglaltaknak, mely szerint a bejegyzett kereskedő 
szállítási nyilvántartásának adattartalma (havi bontásban) a következő: 
 

1. Fogadott jövedéki termék 

1.1. Megnevezése 

1.2. Mennyisége 

2. Fogadás időpontja 

3. Tagállami feladó (adóraktár-engedélyes) neve, jövedéki száma 

4. TKO száma 

5. Fogadóhelyen beraktározott mennyiség 

6. Fogadóhelyről a fogadással egyidejűleg továbbított mennyiség 
 

 
 24. A program használatára jogosult gazdálkodó: 
 
 

Székhelye:   MINTA CÉG 
    MINTA SZÉKHELY 

    Adószáma:  

    Cégjegyzék:  
 

 

Raktár telephelye: MINTA CÍM 
 
 
 
 

Szombathely, 2012. június 1. 
 
       ............................................. 
        Szakács Péter 
          ügyvezető  
        ENTER ’93 KFT. 


