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SZÁMLÁZÁSI KISOKOS 
 

2017-ES ÁFA VÁLTOZÁSOK, AKTUALITÁSOK 

Előadónk: 
 

 
 
 
 
Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
adószakértő, adótanácsadó 
 

 

 
Időpont és helyszín: 
 

2016. november 14. hétfő 
9 -16.30 óráig 
Regisztráció 8.00 órától. 
 
 
Hunguest Hotel Millennium ***  
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
 
Részvételi díj: 
 

29 900 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. 

 
 

    Ajánló: 
Ha, már unja az áfa, számlázás területén állandóan előkerülő 
témákat, és arra vágyik, hogy egy átfogó, szakmai nap keretében 
gyakorlati segítséget, tudást kapjon, akkor vegyen részt 
képzésünkön. Szakértő előadónk az egész napos képzés keretében 
minden olyan témát körbejár, ami kérdéseket vet fel a mindennapi 
munka során. Felhívja a figyelmet, hogy mire kell odafigyelni, és 
könyvelést egyszerűsítő praktikus tanácsokat ad gyakorlati példák 
bemutatása mellett. 

 
 

Témakörök: 

2016. évközi törvényváltozások és hivatalos értelmezések ▪ 2017-re 
vonatkozó változások ▪ Problémás kérdések a folyamatosan 
teljesített ügyletek számlázásában ▪ A térítésmentes ügyletek 
kezelése ▪ A csereügyletek és kompenzációk kezelése ▪ Kártérítés, 
kártalanítás, bánatpénz,óvadék, foglaló, előleg ▪ Az adóhatóság 
által újonnan elvárt partner ellenőrzési eljárás ▪ Ki a felelős a 
számla hibájáért és milyen hibák javíthatóak ▪ Az áfa nélküli 
vagyonátruházások feltétele ▪ Visszáru, teljesítés meghiúsulások, 
garanciális ügyletek áfa elszámolása ▪ Adófizetési kötelezettség 
keletkezése, teljesítési időpontok ▪ Az utalványok, árengedmények, 
pontakciók helyes áfa elszámolása ▪ Számlakorrekció szabályai ▪  
A devizás számlák megítélése az áfában ▪ Számlázási szabályok 
határon átnyúlóan ▪ Gyakorlati példák ▪ Szakmai konzultáció 

JELENTKEZÉS                   „Számlázás”             2016. november 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:  ...............................................  
 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:        E-mail cím: ..................................................................................................   
 
 
Kérek ebédet:     
 
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.           ....................................... 
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