Információ…

SZÁMLÁZÁS,
SZÁMLAKORREKCIÓ 2017.

Érték...
Minőség…
www.systemmedia.hu

Előadónk:
Sike Olga
főosztályvezető-helyettes
Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Időpont és helyszín:
2017. október 25. szerda
10-15.00 óráig.
Regisztráció 9.00 órától.
Danubius Hotel Arena
1148 Budapest Ifjúság útja 1-3.

Ellátás:
Kávé, tea, sütemények.

Részvételi díj:
24 700 + áfa / fő

Ajánló:
Rendezvényünk a számlázás és a számlakorrekciók ez évi
szabályaira fókuszál, részletesen kitérve a napi munkát nehezítő
változásokra. Példákkal illusztrálva vesszük végig az előadás
anyagát, közben Önök a feltett kérdéseikre is választ kapnak
szakértő előadónktól.
Témakörök:
Folyamatosan teljesített ügyletek számlázási szabályai, teljesítési
időpont ▪ Hogyan kell számlázni, ha előre történik a fizetés, és
hogyan, ha utólag? ▪ Előleg számla ▪ A számla tartalmi kellékei ▪ A
számlakibocsátás határideje ▪ Számlakorrekció változásai ▪
Utólagos adóalap-csökkentés ▪ Fizetendő adó csökkentésének
elszámolása ▪ A korrekciós számla befogadójának adóelszámolása
▪ Fordított adózásos ügyletek szabályai ▪ A számla kiállításánál
alkalmazandó tagállami jog ▪ A tulajdonjog fenntartásos készlet
számlázása ▪ Visszáru áfa elszámolása ▪ Piaci ártól eltérített árak,
transzferárak az áfában ▪ Árengedmények rendszere, számlázása ▪
A korrekciós és a csoportos korrekciós számla ▪ Számlakorrekció a
bevallásban ▪ Számszaki eltérések kezelése ▪ Kibocsátó fizetendő
adójának csökkentése ▪ Törvénytelenség, hibás teljesítés,
visszáru ▪ Minőséi kifogás, előleg visszatérítés ▪ Téves adókulcs
korrekciója ▪ Külfölditől igénybevett szolgáltatás, közösségi
termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciója ▪
Időszaki elszámolású ügyletek korrekciója ▪ Az elírások javítása ▪
Új számlázási alapelvek ▪ Számla kibocsátási kötelezettség ▪
▪ Nyugta használata ▪ 900.000 Ft-os értékhatár ▪ Konzultáció

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő
JELENTKEZÉS

„Számlázás …”

2017. 10.25.

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

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.

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

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

Jelentkező neve:

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

Beosztás:

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

Telefon:

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

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!
Elektronikus számlát kérek:

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

Kérek ebédet:
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.

……………………………………………………….

