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EKÁER A GYAKORLATBAN 
AZ EKÁER RENDSZER 

 ÉS A VÁLLALATI FOLYAMATOK  

Előadónk: 

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

2017. augusztus 28. (hétfő) 
10 -15 óráig. 
Regisztráció 9.30 tól. 
 
 
Hunguest Hotel MILLENIUM 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 
 
 
 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 3200 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: 

Az EKÁER rendszer használatával kapcsolatos tippeket, 
tapasztalatokat, a mindennapi használatban bevált megoldásokat 
osztja meg előadónk a szakmai nap folyamán. Ajánljuk a 
gyakorlati képzést mindazok figyelmébe, akik még csak most 
kezdik használni a rendszert, és azoknak is, akik már használják, 
de szeretnék ismereteiket kibővíteni szakértő előadónk tanácsai, 
ötletei, példái alapján. 

 

Témakörök: 

EKÁER számok igénylése  ▪ Szükséges adatok – mit kell bejelenteni 
és mit nem? ▪ Módosított mentességek az EKÁER szám igénylése 
alól, kockázatok ▪ Kockázatos termékek és kockázatos 
élelmiszerek speciális szabályai ▪ Jogkövetkezmények kivédése 
felelősségi körök szállítmányozói oldalról ▪ Megrendelési, 
értékesítési adatok szükséges kiegészítése – együttműködés a 
felek között ▪ Módosítások az EKÁER-ben ▪ Gyűjtőfuvar ▪ Harmadik 
országbeli termékek behozatala ▪ 2017-es változások: kockázati 
biztosíték, ellenőrzési irányok, gyűjtőfuvar tapasztalatok ▪ 
Háromszög-és láncügyletek, bérmunka, csoportos adóalanyiság 
kérdése ▪ Nem bejelenthető termékek, saját áru fuvarozása  ▪ Az 
adóellenőrzések jogszabályi háttere, tapasztalatai (útközbeni, 
telephely és utólagos ellenőrzések közötti különbség) 
 

JELENTKEZÉS               „EKÁER”               2017. augusztus 28. 
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:    �                                    Vegetáriánus menüt kérek: � 
 

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. …………………………………………………… 

 


