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HA NEM FIZET A VEVŐ  
A KÖVETELÉS ÉRVÉNYESÍTÉS ADÓZÁSI, 

SZÁMVITELI ÉSJOGI KÉRDÉSEI 2018-2019. 

Előadóink: 

Vadász Iván, 
okleveles adószakértő, alelnök 
Magyar Adótanácsadók Egyesülete 
 
Dr. Pallós Veronika 
ügyvéd, adótanácsadó 
 
 
Időpont és helyszín: 

2018.december 10. hétfő  
10.00 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 

Hunguest Hotel Millennium 
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: 

A teljesség igényével törekszünk a követeléskezelés során 
felhasználható jogi eszközök és az ehhez kapcsolódó számviteli 
elszámolások bemutatására. Megoldásokat kínálunk a 
vevőtartozások miatt keletkező adózási veszteségek 
csökkentésére. Konkrét példákon keresztül szemléltetjük, hogyan 
lehet az adózási és számviteli szabályokat a nem fizető vevő ellen 
fordítani, valamint ismertetjük azokat a jogi „kényszerítő” 
eszközöket, amelyekkel rábírhatjuk adósainkat a fizetésre. 

Témakörök: 

Szerződéses biztosítékok, és azok adóvonzatai ▪ Halasztott 
adófizetéssel járó szerződéses konstrukciók ▪Jóteljesítési garancia 
▪ Természetbeni kiegyenlítés ▪ Hitelbiztosítéki nyilvántartás ▪ 
Írásbeliség jelentősége és gyakorlati kérdései ▪ Cégcsoporton 
belüli tartozások rendezése ▪ A teljesítés tagadása és annak 
adójogi következményei ▪ A visszautasított számla helyesbítése és 
sztornírozása ▪ Árbevétel csökkentése számlakorrekcióval ▪ 
Szerződés utólagos felbontása ▪ A követelésbehajtás jogi 
lehetőségei ▪ A bizalmi vagyonkezelésbe adott érték, a 
megajándékozott gyermek, és a házastárs különvagyonának 
végrehajtása ▪ Cégeladáshoz kapcsolódó felelősségi szabályok ▪ 
Minősített többség, egyszemélyes társaság miatti korlátlan 
felelősség ▪ Az ügyvezető felelőssége a tartozásokért ▪ A könyvelő, 
az adótanácsadó, a könyvvizsgáló és a közeli hozzátartozók 
felelőssége ▪ A vagyonmentéshez kapcsolódó büntetőjogi 
felelősség ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS                „Követeléskezelés”            2018.12.10. 
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! 
 
E-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. …………………………………………………… 

 


