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EKAER A GYAKORLATBAN 
SZAKMAI REGGELI ÉS WEBINÁRIUM SIKLÓS MÁRTÁVAL, 

A LEITNER & LEITNER SZAKÉRTŐJÉVEL 

Előadóink: 

Siklós Márta 
adótanácsadó, ügyvezető 
Leitner+Leitner Tax Kft. 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2015. március 31. (kedd) 
9 -13 óráig. 
Regisztráció 8.00 órától. 
 
Mercure Budapest Metropol Hotel 
1074 Budapest, Rákóczi út 58. 
 
 
 
Részvételi díj: 

19 900 Ft + áfa / fő 

Webinárium: 
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: 

Tovább módosultak az EKAER szabályok és további változások 
is várhatók! A szakmai reggelin előadónk kizárólag gyakorlati 
példákon keresztül ismerteti és szemlélteti a gazdálkodók 
számára hasznos információkat és feldolgozza az alkalmazás 
során leggyakrabban felmerült kérdéseket. A résztvevőknek 
lehetőségük lesz megismerni a legutolsó változások gyakorlati 
alkalmazásait, a felmerülő problémákat, a biztosítékadási 
kötelezettség témakörét, valamint az áprilistól élete lépő 
szabályokat. Konzultáció során lehetőség nyílik feltenni egyéni 
kérdését!  
 

Témakörök: 

Fókuszban a biztosítékadási kötelezettség ▪ Gyakran felmerülő 
problémák, az alkalmazás során előkerült főbb kérdések ▪  
Bejelentési kötelezettség teljesítése ▪ Címzett, Feladó kérdésköre ▪  
Az üzletben részt vevők szerepe és felelőssége (feladó, címzett, 
fuvarozó/szállítmányozó) ▪ Többszereplős ügyletek a gyakorlatban - 
Lánc- és háromszögügyletek ▪ Vámmal kapcsolatos esetek ▪  
Bérmunka ügyletek ▪ Őstermelő ▪ Fel- vagy összeszerelés tárgyát 
képező értékesítés ▪ Felkészülés az ellenőrzésre▪ Felkészülés az 
ellenőrzésre 
 

JELENTKEZÉS             „EKÁER Webinárium”      2015. március 31. 
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:  ...............................................  
 

 

Webináriumra jelentkezem: �    (További információ: www.systemmedia.hu) 
 

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. ……………………………………………………….  

 


