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Képzési tájékoztató
Számlázási ügyintézői ismeretek

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szerv a
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. (14337716-2-42, székhely: 1144 Budapest, Füredi
park 2-4. fszt. 15. , intézmény képviselője: Zelei Mária) által indított kérelme alapján E001831/2018 nyilvántartásba vételi számon a cég felnőttképzési tevékenységét
engedélyezte.

Képzési
kör
D

Képzés megnevezése

Nyilvántartási száma

Számlázási ügyintézői ismeretek

E-001831/2018/D004

Időpontja
2019.02. 05.

Az engedély a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény 3§ (1) bekezdése alapján
határozatlan időre, visszavonásig érvényes.

A képzési program « D » képzési kör
Megnevezése:

Számlázási ügyintézői ismeretek

Célcsoport:

18 évet betöltött felnőttek

A képzés célja:

A képzésben résztvevők a gyakorlatban is hasznosítható
ismereteket szerezzenek a számlázással kapcsolatos törvényi
előírások gyakorlati alkalmazásáról.

Tervezett képzési idő
Elméleti órák száma:

12 óra

Gyakorlati órák száma:

4 óra

Összes óraszám:

16 óra

A képzés formája:

csoportos képzés
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Tananyagegységek
Tartalma:

1. nap (számlázási alapismeretek):
- számla funkciói
- Áfa tv. területi és tárgyi hatálya
- ügyletek csoportosítása az Áfa tv. alkalmazásában
- összetett ügyletek fogalma, minősítés szabályai
- teljesítés helyének meghatározása és a teljesítés helyének
jelentősége
- adóigazgatási azonosításra való alkalmasság követelménye
- teljesítés adójogi fogalma,
- adójogi teljesítési időpont meghatározásának szabályai
- számlaadási kötelezettség alóli mentesülés esetei
- számla típusai
- számla kötelező adattartalma
- számla módosítása, érvénytelenítése
2. nap (egyes ügyletek számlázása):
- időszakonkénti elszámolásra vonatkozó speciális szabályok
- tárgyi eszköz értékesítés
- ingatlan értékesítéssel kapcsolatos speciális adózási
szabályok
- ingatlan bérbeadás
- előleg adózási fogalma
- előlegre vonatkozó speciális adózási szabályok
- fordított adózás hatálya alá tartozó ügyletek köre
- ingyenes ügyletek
- tárgyi adómentességet élvező ügyletek
- feltételhez kötött adómentességet élvező ügyletek

A tananyagegység
elvégzéséről szóló igazolás
kiadásának feltételei:

A képzésen minimum 80 %-ban történő jelenlét.
A képzésen aktív részvétel.

Csoportlétszám
Maximális csoportlétszám (fő):

40 fő
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A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
Számonkérés formája:

Számonkérések és értékelés rendszeressége:
Számonkérések tartalma:
A képzésben résztvevők tudásszintjének
ellenőrzésére szolgáló módszer(ek):
Megszerezhető minősítések:

A megfelelt minősítés feltételei:

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i):

A program során az oktató szóbeli ellenőrző
kérdésekkel győződik meg az átadott
ismeretek elsajátításának mértékéről. Az
ismeretek elsajátítását a program során az
oktató visszacsatolásokkal értékeli.
A képzés során folyamatosan.
A képzésen elhangzott és feldolgozott
ismeretek, gyakorolt készségek.
Szóbeli oktatói visszacsatolás (interaktív
oktatói és résztvevői együttműködés)
megfelelt és nem megfelelt. Megfeleltnek
tekintendő az átadott ismeret 60 %-ban való
elsajátítása.
• A képzésen minimum 80%-ban történő
jelenlét.
• az átadott ismeret 60 %-ban való
elsajátítása.
Tanúsítvány nem adható ki.

Budapest, 2019. február 5.

…………………………………
intézményvezető

