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EKAER KONFERENCIA ÉS KONZULTÁCIÓ 

VÁLTOZÁSOK ▪ GYAKORLAT ▪ ELLENŐRZÉS 

Előadóink: 

Horváth Gábor 
főosztályvezető  
Jogi- Tájékoztatási és Törvényességi 
Főosztály, NAV 
 
Siklós Márta 
adótanácsadó, ügyvezető 
Leitner+Leitner Tax Kft. 

 
 
Időpont és helyszín: 

2015. március 4. (szerda) 
9 -16 óráig. 
Regisztráció 8.00 órától. 
 
Best Western Hotel Hungaria 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3000 Ft + áfa /fő 
 

Távoktatás: 
19 900 Ft + áfa/ fő 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, melyek 
közterheit a résztvevő cégének kell 
megfizetni. Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt 
követő lemondás esetén a részvételi díj 
50% + áfa költségét adminisztrációs 
díjként számlázzuk. Lemondás hiányában 
a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
 
 
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 Ajánló: 

A Parlament gyorsított eljárás keretében felülvizsgálja   az   
EKAER -re vonatkozó törvény  előírásait, figyelembe véve korábbi 
résztvevőink észrevételeit  és  a gyakorlati tapasztalatokat. Az  
ülésszak  kezdete  február 16., így ezt követően néhány napon belül 
rendeződhetnek az értelmezésbeli problémák és nehézségek.  
Március 1-től a rendszerbe történő bejelentési kötelezettség 
elmulasztása esetén súlyos következményekkel kell számolni. Az 
igazolatlan eredetűnek minősülő fuvarozott terméket a 
NAV hatósági zár alá veheti, a bírság összegének 
mértékéig lefoglalhatja, és a be nem jelentett áruk értékének 40%-
áig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki! 
  

Témakörök: 

EKAER rendszer alapja, változásai, NAV értelmezések ▪ Általánosan 
érintett tranzakciók ▪ Eljárásra jogosultak köre ▪ Mentességi 
szabályok ▪ Mentességek köre ▪ Kapcsolódások egyéb 
szabályozásokkal ▪ Kockázatos termékek az EKAER-ben ▪ 
Ellenőrzések, szankciók az EKAER-ben ▪ Tapasztalatok, időközi 
változások az EKAER-rel kapcsolatban ▪ Gyakorlati példák  ▪ 
Felkészülés a rendszer használatára ▪ Felkészülés az ellenőrzésre 
▪ Konzultáció, az előre írásban feltett kérdések alapján! 
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System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 

E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
 
 
 

 Cégnév:  .......................................................................................  

 

 Cím:   ...........................................................................................  

 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ..........................................  

 

   Telefon:  ..............................  Fax:  ...............................................  
 

 

Távoktatásra jelentkezem: �    (További információ: www.e-systemmedia.hu) 
 

Kérek ebédet:    �                       Vegetáriánus menüt kérek: � 
 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 
Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: .........................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 

 
 
 
 
Kelt: 2015……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 




