
Megbízási szerződés 
 

 

Amely létrejött egyrészről a BALANSYS Számviteli, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1139 

Budapest, Petneházy u.16-18, képviselő: Taninecz Olga) továbbiakban Vállalkozó, és az 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

továbbiakban Megrendelő között az alábbi feltételek szerint: 

 

 

I.  Szerződés tárgya 

 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja  

 

főkönyvi könyvelés, adóbevallások, adatszolgáltatások,  

bérszámfejtés, TB ügyintézés és éves beszámolók elkészítését,  

továbbiakban szakmai és gazdasági tanácsadását. 

 

1.2. Vállalkozó a feladat elvégzését ____________________-tól látja el.  

 

1.3. A munka elvégzése a Vállalkozó telephelyén történik 

 

 

 

 

II.  Vállalkozási díj összege és fizetési feltételek. 

 

2.1. A Felek megállapodása alapján a vállalkozási díj____________Ft/hó. A díj nem 

tartalmazza a 25%-os Általános Forgalmi Adót (Áfa-t), ennek felszámítására 

Vállalkozó jogosult. 

 

A Vállalkozó a komplett Éves beszámoló, éves adóbevallások elkészítéséért, évvégi 

zárás utáni teljes könyvelési dokumentáció kinyomtatásáért további egyhavi díj 

összegére jogosult. 

 

2.2.     A Vállalkozói szolgáltatás tartalmazza: 

a Megrendelő főkönyvi könyvelése eredeti bizonylatok alapján 

 

adóbevallások határidőre történő leadása, éves beszámoló határidőre történő leadása 

 

időben értesíteni Megrendelőt az esedékes adófizetési kötelezettségekről 

 

bérszámfejtés, TB ügyintézés, munkaügy 

 

szakmai és gazdasági tanácsadás a Megrendelő érdekei figyelembevételével a 

mindenkori jogszabályok előírása szerint 

 

2.3. A fentiekben nem említett egyéb Vállalkozó szolgáltatásai külön megállapodás tárgyát 

képezik 
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2.4. A Megrendelő a vállalkozói díjat a szolgáltatás teljesítését követően havonta a tárgyhó 

10-ig fizeti meg. 

2.5. Ha a Megrendelő nem havi időszakban átadja a könyvelési anyagot feldolgozásra, 

akkor a teljesítés folyamatosságát nem tudjuk biztosítani, így a Vállalkozói díj 

kiszámlázása és megfizetése időben a tényleges teljesítés elvégzése függvényében 

történik       

2.6. Ismétlődő fizetési késedelem (2 hónapig) esetén Vállalkozó jogosult az átvett anyagok 

záródokumentumok nélküli visszaküldésére és a szerződés azonnali hatályú 

felmondására 

 

 

III. A Felek kötelezettségei. 

 

3.1.     Vállalkozó kötelezettségei: 

a könyvelést Megrendelő utasításai szerint felelősségteljesen látja el, de Vállalkozó 

olyan utasítást nem hajt végre, amely hatósági rendelkezésbe vagy jogszabályba 

ütközik  

 

adóbevallások határidőre történő leadása  és Megrendelő értesítése az adófizetési 

kötelezettségekről  

 

időszakonként tájékoztatni a Megrendelőt a lekönyvelt dokumentáció eredményéről 

 

a Megrendelő igénye szerint szakjavaslatokat tenni a cég hatékonysága érdekében 

 

a Megrendelőtől kapott dokumentációkat és egyéb információkat diszkréten kezeli 

titoktartási szabályok betartásával.  

 

3.2. Megrendelő kötelezettségei: 

 

jelen szerződés 2.4. pontja értelmében időben teljesíteni fizetést 

 

a munkák időben történő elvégzése érdekében a tárgyhónapot követő hónap 6.-ig a 

Vállalkozó részére a tárgyhavi valamennyi eredeti bizonylatot átadni  

 

minden hatósági értesítést, levelezést, amely a könyvelést érinti, 3 napon belül átadni a 

Vállalkozónak 

 

amennyiben a könyvelési anyag átadási határidőt a Megrendelő nem tartja be, és 

ennek következtében szükségessé válik az önrevízió, úgy a havi díj 50%-át külön 

díjként  fizeti meg  a Vállalkozónak 

 

tájékoztatni a Vállalkozót a cégben történt esetleges változásokról és módosításokról, 

illetve a munkavállalókkal kapcsolatos változásokról még a változás napján   
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IV.  Bejelentett Állandó meghatalmazás 

 

Az új bevallási rend értelmében, ha Vállalkozó bejelentett állandó megbízással képviseli 

Megrendelőt az adóhatóságok előtt, úgy az elkövetett jogsértések miatt (pld. bevallás be nem 

nyújtása vagy hibás, hiányos, határidő utáni teljesítése) a mulasztási bírságot a képviselő 

vagy képviselő társasága, azaz a Vállalkozó kapja meg. 

 

4.1. Ez ügyben Vállalkozó határozottan megköveteli a jelen szerződésben (3.2 pont 2., 3. 

és 5. bekezdésekben) foglaltak betartását. 

4.2.  Ha Megrendelő hibájából Vállalkozó későn, vagy hiányosan kapja meg a 

feldolgozandó anyagot, és ez mulasztási bírság kivetését von maga után, úgy ezt 

Vállalkozó továbbhárítja Megrendelőre. 

4.3. Ha Megrendelő hibájából - mulasztási bírság elkerülése érdekében - Vállalkozó „0”-ás 

bevallást add le, és ezért később önrevíziózni kénytelen a bevallást , úgy ez többlet 

munkával jár, ezért Megrendelő a havi díj 50%-at külön díjként köteles megfizetni 

Vállalkozónak. 

4.4. Ha a Vállalkozó kétszer egymás után, Megrendelő hibájából, „0”-ás bevallást 

kényszerül leadni, úgy Vállalkozó jogosult felmondani a bejelentett állandó 

megbízást,  vagy  felmondja a teljes számviteli szolgáltatást.         

 

           V.  Egyéb feltételek 

 

5.1. Vállalkozó a feladat elvégzésének szakmai helyességéért felelősséget vállal. Az 

esetleges hibákból neki felróható bírságok viselése az egy évi vállalkozói díj erejéig 

történhet   

 

5.2. A Felek jelen szerződést egy naptári évre kötötték. Amennyiben a jelen szerződést a 

Felek a tárgyévet megelőzően 30 nappal nem mondják fel, és a következő évre szóló 

vállalkozási díjban megegyeznek, a szerződés automatikusan egy naptári évvel 

meghosszabbodik. A megállapodott díjról Felek e szerződéshez fűzött kiegészítésben 

rendelkeznek. Ilyen kiegészítés az is, ha a szóban megállapodott díjról az első számlát 

Megrendelő befogadja, kiegyenlíti, vagy levélben visszaigazolja. Ez az eljárás évente 

ismétlődik.  

 

5.3. A Szerződésben rögzített díjat annak aláírását követően, legalább minden egyes 

naptári év végén felülvizsgálják és azt a KSH által a naptári évre megállapított 

inflációs ráta  és a Megrendelő éves könyvelési tételei számának figyelembevételével 

módosítják 

 

5.4. Ha valamelyik fél időközben szeretné felbontani a szerződést, úgy ezt levélben közölve 

egy hónapos felmondási idővel megteheti  

 

5.5. A jelen vállalkozási szerződésben nem rendezett kérdésekre a Ptk. vonatkozó szakaszai 

az irányadók. Felek a vitás kérdések rendezésében a Pesti Központi Kerületi Bíróság 

illetékességét fogadják el 

 

Budapest,  

 

 

Vállalkozó     Megrendelő 


