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EKÁER 2016. 
VÁLTOZÁSOK, JOGSZABÁLY, 

GYAKORLAT 

Előadónk: 

Kneitner Lea 
igazságügyi okleveles adószakértő 
Tilea Tanácsadó Kft.  
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. szeptember 14. (szerda) 
10 -15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
 
Hunguest Hotel MILLENIUM 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 
 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 Ft + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 2800 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: 

2016. augusztus 1-től módosul az EÁKER szabályozás! Előadónk 
elmondja, kit és milyen mértékben érintenek a változások, 
illetve foglalkozik majd az aktuális gyakorlati tapasztalatokkal, 
melyeket példákon keresztül mutat be a résztvevőknek. 

 
Témakörök: 

Melyek az EAKER köteles tranzakciók és ügyletek (példákkal 
alátámasztva, különösen háromszög-és láncügyletek) ▪ Kit érint a 
bejelentés, milyen adatokat kötelező bejelenteni a jelenlegi 
szabályok szerint ▪ Az eljárásra jogosultak köre ▪ Meghatalmazások 
▪ Módosított mentességek az EKAER szám igénylése alól, 
kockázatok ▪ Kockázatos termékek, élelmiszerek speciális 
szabályai az EKAER rendszerben és az egyéb jogszabályokban  
▪ Az EKAER rendszer és más adónemek összefüggései 
(környezetvédelmi termékdíj, áfa, kockázatos és megbízható 
adózók stb.) ▪ Mulasztási bírság eseteinek ismertetése ▪ Lefoglalás 
▪ Áfa levonhatóság korlátozása ▪ Szankcionáltak csoportja ▪ 
Átmeneti rendelkezések ismertetése időrendi sorrendben ▪ 
Adóellenőrzésre való felkészülés lépései ▪ 2016-os adóváltozások 
és az EKAER, ellenőrzési irányok változása ▪ Adóellenőrzési 
tapasztalatok ▪ 2017-es tervezett változások, gyűjtőfuvar 
tapasztalatok, bérmunka tapasztalatok ▪ Gyakorlati példák 
prezentálása (bérmunka, álló és mozgó fuvarozás, gyűjtőfuvar)  
▪ Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS               „EKÁER”               2016. szeptember 14. 
System Media 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:  ............................................  
 

 

Kérek ebédet:    � 
 

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. …………………………………………………… 

 


