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EKÁER ÜGYINTÉZŐI 
ISMERETEK  

ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT KÉPZPÉS (E-001831/2018/D005) 
Előadónk: 

Dr. Sztankó Dániel, 
vezető adószakértő,  
RSM Hungary Zrt. 
 

 
Időpont és helyszín: 

2019. november 13-14. szerda-csütörtök 
9.00-15.00 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától 

OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 

 
 
Ellátás: 

Reggeli büfé, szendvicsebéd. 

 
Részvételi díj: 

100 000 / fő/ 2 nap 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 

A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, a szendvicsebéd, 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: 

Képzésben részvevők a két nap alatt megismerik az EKAER 
rendszer alapvető szabályait, az EKAER rendszerben használatos 
fogalmakat, a kivethető szankciókat és ellenőrzési 
tapasztalatokat. 

Témakörök: 

EKAER elméleti és szabályozási háttere: EKAER szabályok ▪ 
EKAER fogalmak ▪ Különös módozat ▪ Általános módozat ▪ Belföldi 
és nemzetközi viszonylat ▪ Kinek kell kérni EKAER számot ▪ Saját 
termék mozgatása és egyéb célú kivitel/behozatal ▪ EKAER 
elemzés menete ▪ EKAER mentességek ▪ EKAER bejelentés 
egyszerűsített tartalommal ▪ Mit kell bejelenteni ▪ Helytelen 
rendszám, súly, cím problémája ▪ Hány EKAER szám kell? ▪ 
Túlterhelt gépjármű ▪ EKAER és AEO 
 
Egyes gyakorlati kérdések: Alanyi mentesek és EKAER ▪ 
Mezőgazdasági szektor és EKAER ▪ Fordított adózás alá tartozó 
esetek ▪ Hulladékgazdálkodás EKAER-je ▪ Láncügylet ▪ Nagybani 
piac EKAER problémái ▪ Autóipari beszállítók EKAER problémái ▪ 
Reklamációk és garanciális áru ▪ Göngyöleg esete ▪ Incoterms 
paritások és EKAER kapcsolata ▪ Nemzetközi láncügylet ▪ Belföldi 
láncügylet ▪ Háromszögügylet ▪ Bérmunka EKAER kérdései ▪ 
Export-import ügyletekhez kapcsolódó EKAER kérdések 
 

JELENTKEZÉS            „EKÁER ügyintéző”           2019.11.13-14.  
System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  

E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu 
 

 

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

 

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

 

Név, beosztás:  ..........................................................................

 

E-mail:  ....................................  Telefon: ...........................................
 
Vegetáriánus menü:   
 
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: 2019.……………………………..    P.H. …………………………………………………… 

 


