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ÁFA 2016. 
FOLYAMATOSAN TELJESÍTETT  

ÜGYLETEK ▪ AKTUÁLIS SZÁMLÁZÁSI KÉRDÉSEK  
Előadónk: 
 

Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
adószakértő, áfa szakértő 
Csátaljay- Consulting Kft. 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2016. január 18. hétfő 
10 -15 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Best Western Hotel Hungária 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 
 

Tantermi képzés: 
24.900 + Áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2.800 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. 

 
 
 

  
Ajánló: 

2016. január 1-jétől alapjaiban megváltoznak az időszaki 
elszámolású (folyamatosan teljesített ügyletek) számlázási szabályai. 
Az eddigi egységes kezelés helyett 4 időpont közül kell kiválasztani, 
hogy melyik időpont aktuálisan a teljesítési időpont és melyik 
bevallásban kell szerepeltetni az ügyletet. Ezen felül az 
előlegszámla alkalmazása is előkerül. A számlázási rendszerek 
átalakítása is szükségessé válhat, amire fel kell készülni. Előadásunk 
keretében rengeteg gyakorlati példán keresztül vezetjük végig a 
szabályokat, és arra is megoldási javaslatokat teszünk, hogy mi kell 
ahhoz, hogy a lehető legkisebb adminisztrációval vészeljük át a 
változásokat. 

Témakörök: 

Változás az időszaki elszámolású ügyletek fogalmában, a teljesítés 
időpontjában ▪ Ezek következményei ▪ Bérbeadás ▪ Közüzemi költség 
számlázásának változása ▪ Könyvelési tanácsadói díjak számlázása ▪ 
Hogyan kell számlázni, ha előre történik a fizetés, és hogyan, ha 
utólag? ▪ Számlakorrekciók kezelése ▪ A számlázási rendszerek 
átalakítása,  az arra való felkészülés ▪ Egyéb változások az áfában ▪ 
Csoportos adóalanyiság kiterjesztése ▪ Levonási szabályok átalakítása 
Mire kell vigyázni a szerződés megkötésénél ▪ Gyakorlati példák, 
konzultáció  

JELENTKEZÉS         „Áfa 2016.”       2016. január 18. 

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: �     

 

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. ………………………………………………………. ......  

 


