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JELENTŐS VÁLTOZÁSOK LÉPNEK JÖVŐRE ÉLETBE! 

ÁFA ÉS KATA 
2019-TŐL 

Előadónk: 

Bonácz Zsolt, adótanácsadó, 
adószakértő 
 
 
Időpont és helyszín: 

2018. december 11. kedd  
9-13.30 óráig 
Regisztráció 8.30 órától 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Ellátás: 

Reggeli büfé, sütemények, szendvics  
 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 + áfa / fő 
 

 
 
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 Áfa tv. egyik legfontosabb várható változása az alanyi 
adómentesség értékhatárának jelentős emelése. Ennek 
következtében 2019-től várhatóan olyan vállalkozások is 
áttérnek az alanyi adómentességre, akik 2018-ban még az áfa-
körbe tartoznak. Azonban az alanyi adómentesség választása 
nemcsak adóelőnyöket eredményez, hanem hátrányokkal is 
járhat. Ebből fakadóan a katás vállalkozás számára lényeges, 
hogy helyesen állapítsa meg bevételének összegét, továbbá 
tisztában legyen azzal is, hogy az alanyi adómentesség 
értékhatáránál mely ügyletek ellenértékét kell figyelembe 
vennie. Az előadás kitér az Áfa tv. egyéb 2019-től életbe lépő 
változásaira is, valamint a kisadózás szabályainak módosulására. 

 

Témakörök: 
Alanyi adómentesség értékhatárának változása ▪ Alanyi 
adómentességre való áttérés szabályai ▪ Alanyi adómentesség 
értékhatárába be nem számító ügyletek ▪ Előleg kezelése az 
alanyi adómentesség értékhatáránál ▪ Időszakonkénti elszámolás 
ügyletek kezelése ▪ Áfa levonásra jogosító ügyletek az alanyi 
adómentesség időszakában ▪ Katás bevétel meghatározása ▪ 
Alanyi adómentesség értékhatárának számítása ▪  Az alanyi 
adómentesség értékhatárának és a 40 %-os adót nem viselő 
bevételhatár fogalmának elhatárolása és egymáshoz való viszonya 
▪ Áfa tv. (egyéb) és a Kata tv. 2019. évi változásai ▪ Konzultáció 
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SystemMediaKft.▪Tel:787-75-70▪Fax:788-26-65▪ 
E-mail:szervezes@systemmedia.hu▪Web:www.systemmedia.hu  

 

Cégnév:  ..........................................................................................
 
 

Cím:   ...........................................................................................
 
 

Jelentkező neve:   ............................................................................
 
 

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

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................
 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

E-számlát kérek:�     E-mail cím: ................................................................

Hozzájárulok,hogy a jövőben személyreszólóanküldjékmegoktatásitájékoztatójukat, 
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. ………………………………………………………. 

 


