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E-SZÁMLÁZÁS 2017. 
AZ ELEKTRONIKUS SZÁM LÁZÁS 

ÚJ SZABÁLYAI 

Előadónk: 
 Ajánló: 

A januártól életbe lépő új adószabályok szerint 2017. január 1-től 
(fél éves türelmi idővel) bevezeti az ONLINE SZÁMLÁZÁS 
intézményét. Mostantól csak olyan Ügyviteli Rendszert vagy 
számlázó programot lehet legálisan használni, amely számlázáskor 
a számlaadatokat képes online módon a NAV felé továbbítani. 
Vagyis a számlázó programokkal kiállított számlák adatait valós 
időben, online fogja tudni nyomon követni az adóhatóság. 

Előadónk, a NAV elismert szakértője, Czöndör Szabolcs bemutatja 
az elektronikus számlázás szabályait is érintő változásokat. A 

gyakorlatra fókuszálva ismerteti a lehetőségeket, az ellenőrzési 
irányelveket, metódusokat, valamint megválaszolja a felmerülő 

kérdéseket. 
Témakörök: 

Az elektronikus számlázás fejlődéstörténete - Elektronikus számla a 
gyakorlatban - Elektronikus számla ellenőrzés - E-számlaküldés, E-
számlabefogadás 

Czöndör Szabolcs 
főosztályvezető, NAV Kiemelt Adó- és 
Vámigazgatósága 
Jakabos Árpád 
ügyvezető igazgató, 
 First Businesspost Kft. 

 

Időpont és helyszín:  

2016. november 29. kedd 
9-15:30-ig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 

Hunguest Hotel Millennium *** 
Superior 
(1089 Budapest, Üllői út 94-98.) 

 

Részvételi díj:  

24 900 Ft + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa áron! 

 

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 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. 

 
  

JELENTKEZÉS       „E-számlázás 2017.”           2016. december 13.   
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 1/787-7570 ▪ Fax: 788-26-65 

▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu ▪  

Cím: 1583 Budapest, Pf. 48. 
 

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

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

 

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

 

 Lakcím:   .......................................................................................  

 

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

 

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

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ........................................   

 

Kérek ebédet:    � 

Vegetáriánus menüt kérek:      � 
 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat. A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
 
 

 
 

Kelt: 2016.  ...........................     P. H.  .......................................        
 


