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E-SZÁMLÁZÁS, E-ÜGYINTÉZÉS
ELMÉLET, GYAKORLAT,
MEGVALÓSÍTÁS, VÁLTOZÁSOK

www.systemmedia.hu

Ajánló:
Előadónk:
Czöndör Szabolcs
főosztályvezető
NAV-KAIG Ellenőrzést Támogató
Főosztály
Németi Attila
dokumentumkezelési tanácsadó
DMS One Zrt.
Jakabos Árpád
senior sales manager
First Businesspost Kft.– Central Europe

Időpont és helyszín:
2016. január 28. csütörtök
9.00 -15.30 óráig.
Regisztráció 8:30-tól.

Az elektronikus számla gyors, gazdaságos, költségkímélő,
biztonságos és egyszerű! Az egységesített, elektronikus
adatszolgáltatás
bevezetése
új
időszámítást
jelent
az
adóvizsgálatokban,
a
dokumentumok
szúrópróba
jellegű
ellenőrzését ugyanis felváltja a tranzakciók széles körére
kiterjedő, automatizált adatelemzés. Az új szabályok jelentősen
megnövelik a rendszerszintű hibák azonosításának lehetőségét..
Tematika:
Fejlődéstörténet ▪ Jogszabályi környezet ▪ E-számla a magyar
jogrendszerben ▪ Elektronikus nyugta megjelenése ▪ Elektronikus
másodpéldány ▪ Papíralapú bizonylat elektronikus másolata
▪ Elektronikus bizonylatok archiválása ▪ Elektronikus számla
rendelet ▪ Elektronikus számla a gyakorlatban ▪ E-számla küldése
Elektronikus számla ellenőrzés ▪ Az elektronikus számlakezelő
megoldások és kapcsolódó előnyök bemutatása ▪ Konzultáció
JELENTKEZÉS

„E-számlázás, E- ügyintézés”

2016. jan. 28.

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: www.systemmedia.hu

Hotel Millennium
(1089 Budapest, Üllői út 94-98.)
Részvételi díj:
24 900 Ft + áfa / fő
Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő

Jelentkezési feltételek:

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget
von maga után. A részvételi díjat
számlánk alapján szíveskedjen utalni.
A részvételi díj tartalmazza az étkezés
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.

Cégnév: .........................................................................................
Cím:

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

Jelentkező neve:

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

Beosztás:

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

Telefon:

............................... Fax: ..............................................

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!
Kérek ebédet:

Vegetáriánus ebédet kérek:

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.

……………………………………………………….

