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ÁFA ÉS SZÁMLÁZÁS 2018 
ÁFA VÁLTOZÁSOK, SZÁMLÁZÁS 

Előadónk: 
 

 
Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
adószakértő, adótanácsadó,  
Csátaljay Consulting Kft. 
 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. november 13. hétfő 
10.00 -16.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 

 

Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
 
Részvételi díj: 
 

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

Ellátás: 

Kávé, tea, 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: 

2018-ban változnak az áfa rendelkezései és az ehhez kapcsolódó 
számlázási teendők. Előadónk A-Z-ig ismerteti azokat a 
szabályokat, amelyek alapján Önnek 2018-tól dolgoznia kell.  
 
 

Témakörök: 

Számlák online bekötése ▪ Újdonság: megjelent a számlázó 
programok online bekötésével összefüggő rendelet tervezete ▪ 
Hogyan működik majd a rendszer? ▪ Mi az összefüggés a belföldi 
összesítő jelentéssel? ▪ Belföldi összesítő jelentés értékhatárának 
leszállítása ▪ Melyek a konkrét szabályok? ▪ Mikor kell tételesen és 
mikor összevontan jelenteni? ▪ A számlakorrekciókról hogyan kell 
jelenteni? ▪ Adómérték csökkenések ▪ Étkezőhelyi vendéglátásban 
az ételforgalom 5%-ra csökken ▪ Melyek tartoznak a megadott KSH 
besorolási szám alá? ▪ Új szabályozás az elektronikus archiválás és 
számlázás terén  ▪ Hogyan lehet elektronikusan számlázni? ▪ Az 
áfára vonatkozó eljárási szabályok beépítése az Áfa törvénybe az 
Art újrakodifikálása kapcsán  ▪ Az ingatlan fogalmával kapcsolatos 
változások, értelmezések ▪ Az áfa levonási jog érvényesítésének 
szabályai, korlátai és a szerződéses partner ellenőrzése körében 
teendő, a NAV által előírt lépések 
 

JELENTKEZÉS          „Áfa- és számlázás 2018”       2017. 11. 09. 
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:    �                              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. …………………………………………………… 

 


