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EKÁER ÉS AZ ÁFA 
ADÓREGGELI A LEITNER&LEITNER SZAKÉRTŐJÉVEL 

Előadónk: 
 
Siklós Márta könyvvizsgáló, 
adótanácsadó Leitner & Leitner Kft., 
Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli 
Szolgáltatók Országos Egyesületének 
alelnöke 
 
 
 
 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2015. november 19. csütörtök  
9 -12 óráig. 
Regisztráció 8:30-tól. 
 
Best Western Hotel Hungária 
1078 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
 
Részvételi díj: 

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: 

Az EKAER alapvetően egy adminisztrációs kötelezettség, de 
szoros kapcsolatban van az ÁFÁ-val, mivel a rendszer az áruk 
fizikai mozgásának nyomonkövetése alapján az ÁFA kezelés 
hiányosságaira is képes rávilágítani! Az EKÁER kötelezettségek 
hibátlan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az 
ügyletek helyes, Áfa törvény szerinti besorolása, különösen a 
bonyolultabb láncügyletek, vagy éppen a bérmunka 
konstrukciók esetén. Ezért nagyon fontos az EKAER és az ÁFA 
kapcsolatának megismerése, ha el akarjuk kerülni a magas 
bírságokat!  

Tematika: 

EKAER szám ▪ Láncügyletek ▪ Több szereplős értékesítés esetei, 
megoldási lehetőségek ▪ Fuvarozás ▪ Vám ▪ Bérmunka ▪ Vevői 
készletről történő értékesítés 
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 Cégnév:  ........................................................................................  
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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. ……………………………………………………….  

 


