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ÁRENGEDMÉNYEK, ÜZLETI 
AJÁNDÉKOK, KERESKEDELMI AKCIÓK, 

UTALVÁNYOK ÚJ SZABÁLYAI 

Előadónk: 
 

 
Vadász Iván, 
okleveles adószakértő, alelnök 
Magyar Adótanácsadók Egyesülete 
 
 
Időpont és helyszín: 

2018.november 13. kedd  
10.00 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 

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

29 900 Ft + áfa / fő  
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő 
 
 

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. 

 
Adatvédelmi, adatkezelési 
tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

  

Ajánló: 

Az előadás során bemutatjuk az adóoptimalizációs megoldásokat, 
a számlázás és a könyvelés során gyakran előforduló hibákat, 
valamint az adóhatóság tévedéseit. 

Témakörök: 

Az utalványok típusai: egycélú utalvány, többcélú utalvány ▪ Az 
adófizetési kötelezettség keletkezése: az utalvány 
kibocsátásakor, átruházásakor vagy az utalvány beváltásakor ▪ Az 
utalványok kibocsátásának és beváltásának könyvelése ▪ Az 
árengedmény típusai: diszkont, rabatt, skontó, bónusz, 
visszatérített ▪ Hogyan szerepeljen az árengedmény a felek 
közötti üzleti szerződésben ▪ Az árengedmény megjelenése a 
számlán ▪ A nem számlázott árengedmény következményei ▪ Az 
árengedményhez kapcsolódó számlakorrekciók ▪ A 
számlahelyesbítés szabályai és az adóalap csökkentése ▪ Az 
árengedmények, az üzleti ajándékok és a promóciós akciók 
adómentességének feltételei ▪ A magazinos kuponok problémái ▪ A 
több országban beváltható kuponok problémái ▪ Az árengedmény 
könyvelése ▪ Az ingyenesség a Ptk.-ban, a számvitelben, a 
társasági adóban és az áfa-ban ▪ Az ingyenesség típusai: térítés 
nélkül átadott eszköz és nyújtott szolgáltatás, elengedett 
követelés, tartozásátvállalás, véglegesen átadott pénzeszköz ▪ 
Adóhatósági tévhitek az ingyenes értékesítésekről ▪ Az építőipari 
kivitelezések során történő ingyenes termékátadások áfa 
mentessége ▪ Az ingyenesség számlázása és számvitele ▪ 
Konzultáció 

JELENTKEZÉS              „Árengedmények”               2018.11.13 
 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  
Fax: 788-26-65 ▪ E-mail:  

 

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: 2018……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


