
Sosem volt még ennyire egyszerű
a számlázás!
A nap 0-24 órájában állíthatja ki számláit 1 perc alatt!

- elveszett számlatömb
- felesleges költség
- elvesztegetett idő
- nyilvántartás

Ismerje meg a számlázás

legkorszerűbb lehetőségét!

nem kell telepíteni
bárhonnan elérhető
könnyen kezelhető
jogszabálykövető 
költséghatékony
biztonságos

Nincs több...
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EU-TAX online-számlázó

Szeretné tudni, hogy mi a különbség
papíralapú számlatömbje

és az EU-TAX Consulting könyvelőiroda
online számlázója között?

Tudta, hogy a számlatömb szigorú számadású nyomtat-
vány? Így Önnek nyilvántartást kell vezetnie róluk, és 

köteles megőrizni azokat 8 évig!

Soha többé nem kell számlatömböt 
vennie, és nem kell nyilvántartást 
vezetni róla! 
Hiszen a rendszer megőrzi Önnek.

Tisztában van azzal, hogy egy elveszett 
számlatömb mennyi ügyintézést igényel?
Be kell szereznie az összes kiállított 
számla hiteles másolatát.

Többé nem lesznek elveszett 
számlatömbjei. Aki az EU-TAX 
online számlázóját használja, 
elfelejtheti a bírságokat! 

Előfordult már Önnel, hogy nem vitte magával 
a számlatömbjét, esetleg ottfelejtette valahol?

Új online számlázóját nem tudja sehol 
sem ottfelejteni, hiszen bármilyen 
eszközről, bármikor elérheti!



KÖNYVELÉS | ADÓZÁS | TANÁCSADÁS

Dühíti, hogy komoly havi kiadást jelent vállalkozása számára 
a számlatömbök beszerzése és a számlák postázása?

Használja online számlázónkat, és Ön azok 
közé fog tartozni, akik elmondhatják, hogy 
számlázási költségük egyenlő a nullával!

Unja már, hogy időt és energiát vesz el Öntől egy-
egy számla elkészítése?

Az online számlázóval gyerekjá-
ték egy számla elkészítése, és 
garantáltan maximum 2 percet 
vesz igénybe!

Már ismer számlázó programot, de macerás 
a telepítése és használata?

Az EU-TAX online számlázóját nem 
kell telepíteni. Platformfüggetlen, 
csak egy böngészőre van szüksége!

Külföldi partnernek kellene számlát kiállítani, de nem 
tudja, hogy kezdjen hozzá?

A számlázó rendszer segítségével deviza-
számlákat állíthat ki, melyeket külön devi-
za számlatömbökbe rendezhet. 

EU-TAX online-számlázó

További információk:
www.eutax-onlineszamlazo.hu

http://www.eutax-onlineszamlazo.hu/
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Milyen funkciókat érhet el?

Felhő alapú szolgáltatás: Nincs szükség telepítésre. Ön bármikor, bár-
honnan, bármilyen eszközről elérheti a számlázó programot, csak inter-
netkapcsolatra van szükség.

Több felhasználó: Egyszerre több munkatársa is használhatja a progra-
mot, egyedi belépési névvel.

E-számlák és papíralapú számlák kiállítása: Egy kattintással kiállíthat-
ja a kívánt számlatípust.

Proforma számlák kiállítása: Utalásos tranzakció előtt könnyedén kiál-
líthat szabályos díjbekérő számlát a program segítségével.

Devizás számlák kiállítása: Bármilyen pénznemben könnyen elkészít-
heti a számlát, amelyeket külön devizás számlatömbökbe rendezhet.

Többnyelvű számlák kiállítása: Magyar, német és angol nyelven ké-
szítheti számláit.

E-mail értesítő: Ügyfelének e-mailben értesítőt küldhet az elkészült 
számláról, és egyedi üzenetben köszönheti meg a számla teljesítését.

Jogszabálykövető: Megfelel a NAV által előírt követelményeknek, mely-
ről igazolást állítunk ki.

Házipénztár könnyű kezelése: Akár több pénztárt kezelhet egyszerre.

Ügyfélnyilvántartás (CRM): Ügyfeleiről a számlázási adatokon kívül 
egyéb hasznos információkat is tárolhat.

Garantáltan biztonságos: Az adatokról folyamatosan biztonsági menté-
sek készülnek. Az Ön által használt eszköz és a szerver kommunikáció-
ját titkosítással védjük.

Borítéknyomtatás: Lehetősége van saját logós és egyedi címzésű borí-
tékokat nyomtatni a postán kiküldendő számlák részére.

Környezetbarát: Számláit néhány kattintás után át tudja küldeni partne-
reinek e-mailen, így az Ön vállalkozásában kinyomtatott számlák miatt 
biztosan nem kell többé egy fát sem kivágni.

További információk:
www.eutax-onlineszamlazo.hu

http://www.eutax-onlineszamlazo.hu/
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Az EU-TAX Könyvelőirodában fontosnak tartjuk, hogy ügyfélkiszolgálásunkban 
kihasználjuk azokat a lehetőségeket, eszközöket, amelyeket a technológiai fej-
lődés elérhetővé tesz számunkra. Legyen szó ismeretanyagunk bővítéséről, 
tanulási lehetőségeinkről, eszközeink megbízhatóságáról vagy belső kommu-
nikációnk fejlesztéséről, minden esetben lépést tartunk a szakmai és az in-
formatikai vívmányokkal. Céltudatos munkánk eredménye, hogy saját online 
számlázó programunkat ajánlhatjuk most ügyfeleink figyelmébe.

A program nemcsak ügyfeleink, hanem mindazok számára hasznos lehet, akik 
szeretnék megismerni a számlázás legújabb, költséghatékony, rugalmas és 
biztonságos módját. 

Mostantól az Ön számára is elérhető
a számlázás legkényelmesebb módja
A számlázás alapvető tevékenység minden cég életében, ezért nincs olyan vál-
lalkozó, akinek ne lenne segítőtárs a munkájában egy olyan program, amellyel: 
- pénzt, időt spórolhat meg a számlázás folyamatában,
- bármikor és bárhol kiállíthatja a kívánt számlatípust,
- telepítés nélkül, internetkapcsolat és böngésző segítségével, 

egyszerre akár több munkatársa részére teheti elérhetővé a 
számlázási tevékenységet.

Szabó László 
ügyvezető, adótanácsadó
 (30) 30 70 133

Mi a célja az online számlázó szolgáltatásnak? 

Könyvelőirodaként nemcsak a kényelmet és a költséghaté-
konyságot tartjuk szem előtt, de nagy hangsúlyt helyezünk 
arra is, hogy a program mindenben megfeleljen a törvényi 
előírásoknak. Munkánk alapja a legfrissebb számviteli, 
adózási szabályok ismerete, ezért elengedhetetlen, hogy 
az az ügyfeleink számára hozzáférhetővé tett program jog-
szabálykövető és minden előírásnak megfelelő legyen.
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Gyakori kérdések

Hogyan használhatom az online számlázót?
Szolgáltatásunk egyaránt hasznos társas és egyéni vállalkozóknak is, ezért az 
EU-TAX Consulting Könyvelőiroda online számlázóját bárki igénybe veheti mi-
nimális díj fizetése ellenében. 

Elfogadja az adóhivatal ezeket a számlákat?
Igen, az EU-TAX Consulting Könyvelőiroda online számlázója az összes törvé-
nyi feltételnek megfelel.

Be kell jelentenem, hogy online állítom ki a számláimat?
2014. október 1-jétől minden használatban lévő számlázó programot, igénybe 
vett online számlázó rendszert be kell jelenteni az adóhatóság részére, az erre 
a célra rendszeresített SZAMLAZO nyomtatványon. A nyomtatvány elektroni-
kus úton az ügyfélkapun keresztül, illetve papír alapon nyújtható be.

Internet kapcsolat szükséges az online számlázó használatához?
Igen, csupán internetkapcsolat kell az online számlázáshoz, így Ön bárhonnan 
tud számlázni. Azonban, ha más gépén keresztül számláz kiemelt figyelmet 
fordítson a belépési adataira.

Milyen böngészőt kell használni?
Az online számlázó egy platform független rendszer, így nem kötött egy operá-
ciós rendszerhez vagy böngészőhöz sem.

Ügyfeleim adatait importálhatom az online számlázóba?
A belépést követően Ön bármikor be tudja importálni meglévő ügyfeleinek ada-
tait, illetve bármikor kiexportálhatja az online számlázóba eddig felvitt ügyfél 
adatait.

További információk:
www.eutax-onlineszamlazo.hu

http://www.eutax-onlineszamlazo.hu/
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Elégedett partnereink

Reméljük, hamarosan Önt is elégedett

ügyfeleink között

köszönthetjük!

„Fontos számunkra, hogy kihasználjuk a technológiai lehetőségeket. Mivel a 
számlázó online érhető el, így a könyvelőiroda is hozzáférhet. Amióta az on-
line számlázót használjuk, azóta sosem hiányos könyvelési anyagunk! Én már 
ajánlottam másnak is.”

Lovászi Tibor 
Groomi Kft.

Azért választottuk az EU-TAX számlázóját, mert online módon használható: 
így bárhol, bármikor elérhetem, mindenféle telepítés nélkül. Többször előfor-
dult már például, hogy ügyfélnél állítottunk ki számlát okostelefonról.

Kis András
Westcom GSM Kft.

„Régebben papíralapú számlatömböt használtam. A kézzel írott számláimat 
nem mindig bírták elolvasni. Fontos számomra, hogy cégem megítélése mi-
nél jobb legyen, ezért nem mindegy, hogy egy gyűrött papírdarabot vagy 
egy jól olvasható, nyomtatott számlát adok a kezükbe. Emellett lerövidült az 
adminisztrációra fordított időm is!”

Fazekas Tamás
Autoclassic Hungary Kft.



Keressen minket bizalommal!
Ha bármilyen kérdése van szolgáltatásunkkal kapcsolatban,

kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat telefonon vagy e-mailen!

6724 Szeged, Pacsirta u. 1.

Telefon: (30) 30 70 133

info@eutax.hu

www.eu-tax.hu
www.eutax.hu

www.eutax-onlineszamlazo.hu

www.facebook.com/eutax.hu
www.facebook.com/adotippek.info
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Használja ki a
 legújabb tec

hnológiákat! 

Számlázzon velünk
, és kerüljön

versenyelőny
be konkurenc

iájával szemben!

mailto:info@eutax.hu
http://www.eu-tax.hu/
http://www.eutax.hu/
http://www.eutax-onlineszamlazo.hu/
http://www.facebook.com/eutax.hu
http://www.facebook.com/adotippek.info

