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ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS,
ÉS SZÁMLA BEFOGADÁS 2017.

www.systemmedia.hu

Előadónk:
Dr. Czöndör Szabolcs
főosztályvezető
Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Időpont és helyszín:
2017. október 12. csütörtök
10-15.00 óráig.
Regisztráció 9.00 órától.

Hotel Hungaria City Center
1074 Budapest Rákóczi út 90.

Ellátás:
Kávé, tea, sütemények.

Ajánló:
Jöjjön el szakmai konferenciánkra, ismerje meg az e-számlázás
gyakorlatát, a jogszabályi változások értelmezését és az
adóhivatal ellenőrzési gyakorlatát! Számos gyakorlati példával
nyújtunk segítséget Önnek az elektronikus számlázáshoz, a
papíralapú
számlák
elektronikus
formában
történő
megőrzéséhez,
az
aktuális
jogszabályi
rendelkezések
megismeréséhez.
Témakörök:
Elektronikus számlázás kialakult gyakorlata és buktatói ▪
Elektronikus számlázási rendszer modellek Magyarországon ▪
Elektronikus számla gyakorlati megvalósítása ▪ Az elektronikus
számlázás jogszabályi keretei ▪ Számla adatexport és adatközlés
▪ Számlák elektronikus adatszolgáltatása 2018-tól ▪ Papíralapú
dokumentumok elektronikus megőrzése ▪ Elektronikus nyugta
szabályai ▪ Bizonylatolási rendszer kialakításának gyakorlati
szempontjai ▪ Az elektronikus számla befogadás megvalósításának
lehetőségei ▪ Külföldi elektronikus számlák kezelése ▪
Elektronikus számla kontírozása ▪ Elektronikus másodpéldányok
kezelése ▪ Archiválási szabályok gyakorlati példákon keresztül
▪ Adóhivatali ellenőrzés gyakorlat ▪ Ellenőrzési esettanulmányok ▪
Hogyan készüljünk fel az elektronikus számla adóhivatali
ellenőrzésére? ▪ Konzultáció
JELENTKEZÉS

Részvételi díj:
24 700 + áfa / fő
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő

„E-számla …”

2017. 10.12.

System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: www.systemmedia.hu

Cégnév: ..........................................................................................
Cím:

...........................................................................................

Jelentkező neve:

............................................................................

Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés, fizetési kötelezettséget
von maga után. A részvételi díjat
számlánk alapján szíveskedjen utalni.

Beosztás:

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

Telefon:

............................... Fax: ...............................................

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.

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!

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.

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:

Elektronikus számlát kérek:

E-mail cím:................................................

Kérek ebédet:

Kelt: 2017……………………………..

P. H.

……………………………………………………….

