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  PÉNZÜGYI SZAKON REGISZTRÁLT KÖNYVELŐKNEK 4 KREDIT! 
 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK 
ADÓZÁSA 2015. 

ÁFA, ART, SZJA, KÜLÖNADÓK, TAO 
Előadónk: 
 

Gróf Gabriella 
adószakértő, adótanácsadó  

 
 
Időpont és helyszín: 
 

2015. április 28. kedd 
9 -12.30 óráig 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
OKISZ Inkubátorház  
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
 
Részvételi díj: 

12 900 Ft + áfa / fő 

ONLINE képzés ára: 
9.900 Ft + áfa/ fő 
 
 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján, a rendezvény után szíveskedjen 
utalni.  
 
A részvételi díj felnőttoktatásról szól.  
A képzés nem tartalmaz ellátást.  
A helyszínen lehetőség nyílik étkezésre. 
 
A részvételi díj nem tartalmazza a 
nyomtatott írásos anyagot. Az előadók 
Power Point prezentációit a rendezvény 
előtt elektronikusan megküldjük 
résztvevőinknek! 
 
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: 

Ajánljuk rendezvényünket mindazon pénz-, és hitelintézetnél 
dolgozó könyvelőnek, akik szeretnék a hatályos jogszabályokat 
gyakorlati oldalról megismerni, és megkapni a 4 kreditpontot 
pénzügyi szakterületen! 

Témakörök: 

Általános forgalmi adót érintő kérdések ▪ Pénzügyi tevékenység 
minősítése az Áfa tv. rendszerében ▪ Portfóliókezelési szolgáltatás áfa 
besorolásának változása ▪ Időszakos elszámolású ügylegetekre 
vonatkozó új szabályok ▪ Pénzügyi tevékenységet terhelő adó mértéke 
▪ Pénzügyi tevékenység adómentességének hatása az adólevonási jogra 
▪ Adózás rendje ▪Pénzforgalmi számla nyitására vonatkozó 
kötelezettség, kötelezettek köre ▪ Kapcsolt vállalkozás ▪ Banktitokra 
vonatkozó előírások ▪ Adóbefizetések teljesítésének speciális módjai ▪ 
Túlfizetés ▪ EFER felosztási rendelkezés ▪ Elektronikus kapcsolattartás ▪ 
Költségvetési támogatás, adó visszaigénylés faktorálása ▪ Készpénz 
formájában teljesített fizetésekkel kapcsolatos jogszabályi 
rendelkezések ▪ Adatszolgáltatási kötelezettségek ▪ Személyi 
jövedelemadó: Adó-megállapítás, levonás ▪ A személyi jövedelemadó 
törvény szerinti főbb jövedelem csoportok ▪ Hitelintézeti különadók, 
társasági adó ▪ Pénzügyi tranzakciós illeték ▪ Hitelintézeti járadék ▪ 
Pénzügyi szervezetek, hitelintézetek különadója ▪ Hitelintézeti 
hozzájárulás ▪ Társasági adó 

JELENTKEZÉS    „Pénzügyi szervezetek adózása”   2015. április 28. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: 
szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  http://systemmedia.hu ▪  

 

Jelentkező neve (születési név is):  ..........................................................  
 

Lakcíme:  .........................................................................................  
 

Születési hely, idő:  .............................  Anyja neve: ..............................  
 

NGM regisztrációs szám:   ........................  Beosztás: ...............................  
 

Telefon: ...............................  E-mail:  .............................................  
 

Számlázási név, cím: ............................................................................  
 

ONLINE képzésre jelentkezem: �  
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:...........................................   
 
Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat. A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

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

 


