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EKÁER A GYAKORLATBAN 

Előadónk: 
 

 
Kneitner Lea 
okleveles közgazdász, adószakértő 
TILEA Tanácsadó Kft. 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. november 14. kedd 
10.00 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.30 órától. 

 

Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
 
Részvételi díj: 
 

29 900Ft + áfa / fő  
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli 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: 

Az EKÁER szabályrendszere komoly kihívást jelent különösen az új 
szabályok 2017. január 1-i életbe lépése óta. Az idei 
évtől többlet EKÁER- kötelezettsége van például az újonnan 
alapított magyar társaságoknak, az áfakörbe újonnan 
belépőknek, de a gazdasági tevékenységüket Magyarországon 
megkezdő külföldi társaságoknak is. 
 

Témakörök: 

EKÁER számok igénylése ▪ Szükséges adatok ▪ Módosított 
mentességek az EKÁER szám igénylése alól, kockázatok ▪ 
Kockázatos termékek és kockázatos élelmiszerek speciális 
szabályai ▪ Jogkövetkezmények kivédése felelősségi körök 
szállítmányozói oldalról ▪ Megrendelési, értékesítési adatok 
szükséges kiegészítése – együttműködés a felek között ▪ 
Kockázatok, a kockázatok csökkentésének lehetőségei ▪ 
Gyűjtőfuvar ▪ Harmadik országbeli termékek behozatala ▪ 2017-es 
változások ▪ Háromszög-és láncügyletek, bérmunka, csoportos 
adóalanyiság kérdése ▪ Nem bejelenthető termékek, saját áru 
fuvarozása ▪ Az adóellenőrzések jogszabályi háttere, tapasztalatai 
▪ Megoldatlan helyzetek, megoldási alternatívák, buktatók, 
kockázatok ▪ Mikor, mit kérhet az adóellenőr ▪ A logisztika, 
beszerzés, értékesítés, raktározás és a pénzügy – a szállítmányozó 
cég együttműködése az EKÁER rendszerben ▪ Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS     „EKÁER”      2017.11.14. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  

 

Cégnév:  .........................................................................................

 

Cím:   ..........................................................................................

 

Jelentkező neve:   ............................................................................

 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ..........................................

 

Telefon:  ...............................  Fax:  ..............................................
 
 

Kérek ebédet:    �                              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: 2017……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


