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SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ ADÓZÁSA, 
LÍZING 

Előadóink: 
  
Dr. Kelemen László  
adószakértő, jogász 
ECOVIS Tax Solution Kft. 
 
Dr. Pályi Zoltán 
adószakértő, mérlegképes könyvelő 
ECOVIS Tax Solution Kft. 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2016. március 17. csütörtök 
9 -12.15 ig 
Regisztráció 8.30 -tól. 
 
Best Western Hotel Hungária 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Részvételi díj: 
 

19  990 Ft + áfa / fő 
 
Távoktatás (online képzés) 
 14 900 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: 

 A lízing, mint finanszírozási forma egyre növekvő súllyal részesedik 
a kkv és vállalati szektorban. Rendezvényünkön résztvevőink 
megismerhetik a hitelen kívüli egyéb finanszírozási lehetőségeket, 
különféle szabályozási, elszámolási formákat szakértő előadóink 
tolmácsolásában. Emellett különös hangsúlyt fektetünk a 
személygépkocsikkal kapcsolatos adózási kérdések vizsgálatára. 

 

Témakörök: 

Általános, a lízingügyletekre vonatkozó kérdések ▪ A lízing fogalma, a 
lízingügyletek jogi sajátosságai ▪ A zárt és a nyílt végű lízing áfa-
szabályai ▪ Az operatív lízing áfa-rendszerbeli kezelése  
▪ A személygépjármű-lízing áfa visszaigénylésének lehetősége  
▪ A lízingszerződés futamidő alatti meghiúsulásának áfa-rendszerbeli 
elszámolása ▪ Személygépkocsival kapcsolatos adóterhek: 
cégautóadó, gépjárműadó ▪ Egyéb adók: illeték, helyi adók, stb. ▪ 
Flottakezeléssel kapcsolatos kérdések, hogyan döntsünk céges autó 
beszerzésekor / bérbevételekor ▪ Számviteli adózási kérdések 
összefoglalása ▪ 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:  ...............................................  
 
 
 

 
Távoktatásra (Online képzés) 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: 2016.……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


