
MPRT pályázat – Végszámla kiállításával kapcsolatos információk 

 

 

Kedves Partnerünk, az alábbi támpontok alapján állítsa ki a végszámláját.  

Kérjük, hogy az alábbi pontok alapján, könyvelőjével egyeztetve állítsa ki végszámláját.  

A számlán a teljesítés dátuma legkésőbb 2021.DECEMBER 31., a kiállítás dátuma legkésőbb 2022. 

JANUÁR 8 lehet. Későbbi dátummal rendelkező számlát NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI ! 

 

Előlegszámlát állított ki nekünk 

A korábban kiállított előlegszámlára kell kiállítani a végszámlát úgy, hogy az előleg számla összege is 

szerepel a számlán, majd ugyanaz az összeg mínuszosan, így lesz a számla végösszege 0 Ft.  

A végszámlát már az új céges adatainkra kell kiállítania, a régi adatainkra kiállított végszámlát nem áll 

módunkban befogadni.  

Nevünk: Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. 

Adószám: 29229158-2-43 

Székhely: 1117 Budapest, Garda u. 2. 

A számlán a teljesítési dátum az a dátum legyen, ami a legutolsó teljesítése volt. (Ha 2021. október 

10-én volt az utolsó teljesítése, akkor ez szerepeljen a számlán is teljesítési dátumként) 

A számlán mellékletben írja fel: 

Mellékletben írja fel a szerződés számát, és azt, hogy …(pontosan hány db.)... alkalom …(feladat 

megnevezése, amit ellátott)……. feladat ellátása. 

A végszámlát a Klaudia.Wappler@petofiugynokseg.hu e-mail címre küldjék el. 

Számlát állított ki nekünk és a számla mellékletében írta fel, hogy előleg számla 

Egy új számlát kell kiállítani nekünk úgy, hogy a számlán két tétel szerepel:  

1.) Az előleg számláján szereplő tétel pl. hangosítás 3 alkalom 

2.) Az előleg számláján szereplő tétel és itt a tétel megnevezésébe fel kell írnia azt is, hogy az 

adott számlasorszámú előlegszámla tétele, mínuszosan 

Például: 

Hangosítás 3 alkalom                                                                         300.000,-  

       Hangosítás előleg 2020-000123 számla alapján                          -300.000,- 

 

 

Ezt a számlát már az új céges adatainkra kell kiállítania, a régi adatainkra kiállított végszámlát nem áll 

módunkban befogadni.  

Nevünk: Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. 

Adószám: 29229158-2-43 

Székhely: 1117 Budapest, Garda u. 2. 
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A számlán a teljesítési dátum az a dátum legyen, ami a legutolsó teljesítése volt. (Ha 2021. október 

10-én volt az utolsó teljesítése, akkor ez szerepeljen a számlán is teljesítési dátumként) 

A számlán mellékletben írja fel: 

Mellékletben írja fel a szerződés számát, és azt, hogy …(pontosan hány db.)... alkalom …(feladat 

megnevezése, amit ellátott)……. feladat ellátása.  

Illetve azt is, hogy az adott számlasorszámú előlegszámlájának végszámlája 

A végszámlát a Klaudia.Wappler@petofiugynokseg.hu e-mail címre küldjék el. 

Egyáltalán nem állított ki nekünk számlát 

Ebben az esetben egy számlát kell kiállítania az új céges adatainkra, mert a régi adatainkra kiállított 

számlát nem áll módunkban befogadni.  

 

Nevünk: Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. 

Adószám: 29229158-2-43 

Székhely: 1117 Budapest, Garda u. 2. 

A számlán a teljesítési dátum az a dátum legyen, ami a legutolsó teljesítése volt. (Ha 2021. október 

10-én volt az utolsó teljesítése, akkor ez szerepeljen a számlán is teljesítési dátumként) 

A számlán az a tétel szerepeljen olyan összeggel kiállítva, amit a szerződése alapján elutaltunk Önnek. 

(például, három alkalom zenekari front keverés feladat ellátása – br. 300 000 Ft) 

Tehát, ez a számla nem nulla vagy mínuszos összegű lesz. 

A számlán mellékletben írja fel: 

Mellékletben írja fel a szerződés számát, és azt, hogy …(pontosan hány db.)... alkalom …(feladat 

megnevezése, amit ellátott)……. feladat ellátása.  

Illetve azt is, hogy A SZÁMLA PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL 

A végszámlát a Klaudia.Wappler@petofiugynokseg.hu e-mail címre küldjék el. 
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