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ÁFA SZAKMAI NAP 
VÁRHATÓ ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK, AKTUALITÁSOK 

Előadónk: 

Jancsa-Pék Judit 
partner, adószakértő 
Leitner+Leitner Tax Kft. 
 
dr. Menczel-Kiss Gellért 
manager, adótanácsadó 
Leitner+Leitner Tax Kft. 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. március 27. hétfő 
10 -16.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
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: 

Az áfa szakmai nap keretében a hallgatók megismerkedhetnek az 
általános forgalmi adó legfontosabb aktuális kérdéseivel.  
Az előadók célja, hogy a legfrissebb változások és hírek mellett 
praktikus, a mindennapok során a gyakorlatban is hasznosítható 
tudást adjanak át a megjelenteknek, így az előadás fókuszába a 
problémamegoldó megközelítés és a gyakorlatiasság kerül. 
 

Témakörök: 

2017-es áfa-változások (csökkenő áfa-kulcsok, étkezőhelyi 
vendéglátás, alapvető élelmiszerek, belföldi fordított adózás) ▪ 
Aktuális számlázási kérdések (vevő adószáma, online 
adatszolgáltatások, összesítő nyilatkozatok, értékhatárok, 
elektronikus számlázás) ▪ Áfa adminisztráció (számlázó programok 
adóhatósági bekötése, adatexport, online pénztárgép) ▪ 
Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások ▪ Lánc- és háromszög 
ügyletek ▪ Fel- és összeszerelés, bérmunka ▪ EKÁER ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS             „Áfa szakmai nap”        2017.március 27. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@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. …………………………………………………… 

 



 
 
Az áfa szakmai nap keretében a hallgatók megismerkedhetnek az 
általános forgalmi adó legfontosabb aktuális kérdéseivel. Az előadók 
célja, hogy a legrissebb változások és hírek mellett praktikus, a min-
dennapok során a gyakorlatban is hasznosítható tudást adjanak át a 
megjelenteknek, így az előadás fókuszába a problémamegoldó 
megközelítés és a gyakorlatiasság kerül. 
 
Az előadás a következő témákat öleli fel: 
 

¬ 2017-es áfa-változások 
¬ csökkenő áfa-kulcsok 
¬ étkezőhelyi vendéglátás 
¬ alapvető élelmiszerek 
¬ belföldi fordított adózás 

¬ Aktuális számlázási kérdések 
¬ vevő adószáma 
¬ online adatszolgáltatások 
¬ összesítő nyilatkozatok 
¬ értékhatárok 
¬ elektornikus számlázás 

¬ Áfa adminisztráció 
¬ számlázó programok adóhatósági bekötése 
¬ adatexport 
¬ online pénztárgép 

¬ Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások – új és változó szabályok 
2017-től 

¬ Lánc- és háromszög ügyletek 
¬ Hogyan ismerjük fel? 
¬ Hogyan kezeljük? 
¬ Elméleti megalapozás és gyakorlati esetek/tapasztalatok, 

segítség az adótanácsadótól. 
¬ Fel és összeszerelés, bérmunka 

¬ Elhatárolások 
¬ Hogyan ismerjük fel? 
¬ Áfa-kezelés 
¬ Gyakorlati példák és tanácsok 

¬ EKÁER 
¬ Kinek és mikor kell? 
¬ EKÁER és áfa kapcsolata 
¬ EKÁER újdonságok 
¬ Gyakorlati példák és esetek az áfa és az EKÁER össze-

kapcsolásról 


