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INGATLAN ÁFA 2017. 

ADÓMÉRTÉK VÁLTOZÁS ▪ ÉRTÉKESÍTÉS ▪ BÉRBEADÁS 

Előadónk: 

Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
adószakértő, adótanácsadó 

 
 
Időpont és helyszín: 

2017. február 7. kedd 
10.00 -15.00 óráig.  
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Danubius Hotel Arena 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. 
 
Részvételi díj: 

29.900 + áfa / fő 
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + Áfa/ fő  
 
ONLINE képzés: 
16 900 Ft + áfa / fő 

ONLINE képzésre jelentkezem: �   
 
 

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 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: 

2017. január 1-jétől alapjaiban változtak meg az ingatlannal 
kapcsolatos áfa-szabályok. A közösségi jog új ingatlan fogalmat 
vezet be, ami a magyar szabályozás szempontjából is kötelezően 
irányadó és eltér az eddig használt ingatlan fogalomtól. Fontos 
tisztázni, hogy ez milyen hatással van az építéssel összefüggő 
fordított adózásra, az ingatlan bérbeadásra, és a teljesítési hely 
szabályokra. Arról is kötelező szabályok rendelkeznek 2017-tól, 
hogy mely szolgáltatásokat kell ingatlanhoz kapcsolódó 
szolgáltatásnak tekinteni, és melyek nem lehetnek azok.  
 

Témakörök: 

Építési szabályok megváltozásának hatása az ingatlan áfára ▪ Új 
szabály a hasznos alapterület számítására ▪ Lakóingatlan-értékesítés 
5%-os adómértékének feltételei ▪ A generálkivitelezők, az 
alvállalkozók és a megrendelők speciális áfa kérdései, szempontjai, 
áfa kockázatai ▪ Új EU-s ingatlan fogalom és következményei ▪ 
Beépített, beépítetlen ingatlan, beépítettség mértékének szerepe ▪ 
Fogalom meghatározások, speciális szabályok ▪ A lakóingatlan 
fogalma és különös szabályai ▪ Mi minősül ingatlan bérbeadásnak? ▪ 
Adómentesség, adókötelezettség ▪ Adókötelezettség választása, 
bejelentés lehetősége évközben is ▪ Mit jelent: a választás 5 évre 
szól ▪ Egyenes, fordított adózás az ingatlan beruházások során és az 
értékesítéskor ▪ Fő- és járulékos ügylet áfa kérdései ▪ Ingatlan 
bérbeadás esetén a teljesítési időpont meghatározás új szabályai ▪ 
Közüzemi költség, mint járulékos költség ▪ Kereskedelmi szálláshely 
szolgáltatás, online szálláskiadás ▪  Garázs bérbeadás, parkolási 
szolgáltatás ▪ Ingatlanhoz kapcsolódó levonási szabályok ▪ Ingatlan, 
mint tárgyi eszköz az áfa-ban ▪ Áfa korrekció évek között és az 
értékesítéskor ▪ Ingatlanügyletek határon átnyúlóan ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS                „Ingatlan áfa”  2017.február 7. 
System Media Oktató és Tanácsadó 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: 2017……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


