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VÁLTOZIK A SZÁMLÁZÁSI RENDSZER! 

SZÁMLÁZÓ PROGRAMOK ÚJ 
SZABÁLYAI 2016. JANUÁR 1-TŐL 

 

Előadónk: 

Czöndör Szabolcs 
főosztályvezető 
NAV-KAIG Ellenőrzést Támogató 
Főosztály 
 
 
Időpont és helyszín: 

2015. november 17. kedd  
10 -14:30 óráig. 
Regisztráció 9:00-tól. 
 
Best Western Hotel Hungaria **** 
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 
 
Részvételi díj: 

24 900 Ft + áfa / fő 
Ebéd igényelhető: 2.800 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.  

 Ajánló: 

2016. január 1-jétől hatályba lépő számlázási rendszert érintő 
jogszabályi változások minden társaságot érintenek. Változnak a 
számlázó programokra és a nyugták ellenőrzésére vonatkozó 
jogszabályok! 

Tematika: 

Számla kibocsátási módok ▪ Számlákra vonatkozó fontosabb 
jogszabályok ▪ Számlázó rendszerektől elvárt követelmények ▪ 
Bizonylatok megőrzése ▪ Adóellenőrzésre és informatikai rendszer 
ellenőrzésre vonatkozó különös szabályok ▪ Számlázási rendszerek 
adatexportjának helye az ellenőrzési eljárásokban ▪ Adatexport 
technikai megvalósítása ▪ Informatikai rendszer ellenőrzések és az 
adatexport viszonya ▪ Esettanulmányok ▪ Konzultáció 
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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:  ...............................................  
 
 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

Kérek ebédet:    �         Vegetáriánus ebédet kérek:     �           

 

 

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. ……………………………………………………….  

 


