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TERMÉKDÍJ A GYAKORLATBAN 
III. NEGYEDÉVES BEVALLÁS - GYAKORLAT 

SZÁMVITELI FELADATOK 

Előadóink: 
 

Fekete Balázs 
vezető szakértő, 
GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 
 
Kneitner Lea 
okleveles közgazdász  
TILEA Tanácsadó Kft. – tulajdonos 
 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2016. október 4. kedd  
9 -17óráig. Regisztráció 9 órától. 
Regisztráció 8.30-tól 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 
 

29 900 Ft + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 2800 Ft + áfa /fő 
 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, sütemények. 
 
 
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: 

Közeledik a III. negyedéves környezetvédelmi termékdíj bevallás 
határideje. Ajánljuk szemináriumunkat mindazoknak a 
könyvelőknek, akik termékdíjjal kapcsolatos teendőket végeznek 
munkájuk során, illetve azoknak a termékdíj szakértőknek, akik a 
nyilvántartásokat vezetik, bevallásokat készítik és felfrissítenék 
ismereteiket, illetve ennek kapcsán szeretnék egészében átlátni, 
átismételni a termékdíjjal kapcsolatos adminisztratív teendőket. 

Témakörök: 

Környezetvédelmi termékdíjas szabályozás célja, felépítése ▪ 
Hogyan közelítsük meg a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos 
feladatokat? ▪ Hol merülnek fel gyakorlati teendők a mindennapi 
munka során a termékdíjjal kapcsolatban? ▪ Termékbesorolás és 
termékazonosítás nehézségei konkrét példákon keresztül ▪ 
Bejelentkezési és változás bejelentési kötelezettség bemutatása 
gyakorlati példán keresztül ▪ Termékdíj-megállapítási és 
nyilvántartási kötelezettségek: tippek, javaslatok, sablonok ▪ 
Termékdíj-előleg: mi a teendő? ▪ Mit és hogyan tüntessünk fel a 
számlán? ▪ Elektromos berendezés termékdíj-kötelezettség 
megállapítása és bevallása gyakorlati példán keresztül ▪ Termékdíj 
raktár a gyakorlatban ▪ Termékdíj szabályzat a gyakorlatban ▪  
Gyakorlati ▪ Mit kell tenni az eredeti kötelezettnek és az 
átvállalónak? ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS      „Környezetvédelmi termékdíj”     2016. 10. 04. 

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:  ...............................................  
 
 

 

Ebédet kérek:    �                     Vegetáriánus menüt kérek: � 
 
 
 

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.           ....................................... 

 


