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A PÉNZÜGYI SZFÉRÁT ÉRINTŐ 
EGYES ADÓZÁSI KÉRDÉSEK 2019. 

Előadónk: 
 
 

 
 
dr. Gróf Gabriella 
adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2019. június 11. (kedd) 
10.00 -13.15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 

OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
Részvételi díj: 
 
 
 

16 900 Ft + áfa / fő  
 

Ellátás: 

 

A képzés nem tartalmaz ellátást. 

 
 

Jelentkezési feltételek: 
 

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

 

A részvételi díj nem tartalmaz 
ellátást. A számlán felnőttoktatás 
kerül feltüntetésre.  
 

A részvételi díj nem tartalmazza a 
nyomtatott írásos anyagot. Az előadónk 
Power Point prezentációját a 
rendezvény előtt elektronikusan 
megküldjük résztvevőinknek! 
 

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 azoknak ajánlott, akik a pénzügyi szakirányon végzett 
regisztrált mérlegképes könyvelők, és az e területet érintő egyes 
aktuális adózási kérdésekről szeretnének tájékozódni, és ezzel 
kreditpontjaikat összegyűjteni.  
 

Témakörök: 
Általános forgalmi adó ▪ A pénzügyi szolgáltatások áfa kérdései ▪ A 
lízing megítélése az áfa rendszerében ▪ Személyi jövedelemadó ▪ 
Pénzügyi szférát érintő adóeljárási kérdések ▪ Különadók rendszere 
▪ Pénzügyi tranzakciós illeték 
 

Igényelhető kreditek (A regisztrációs számot kérjük kitölteni) 

□ Regisztrált 
mérlegképes 

□ Adótanácsadó □ Adószakértő 

Reg. szám: 

 

……………………… 

Reg. szám: 
 

………………………… 

Reg. szám: 

 

………………………… 

□ Okleveles 
adószakértő 

□ Könyvvizsgáló  

Reg. szám: 

 

………………………… 

Reg. szám: 

 

………………………… 

 

 

JELENTKEZÉS            „Pénzügyi szféra 2019.”        2019.06.11. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 

Jelentkező neve (születési név is):  ......................................................  
 

Lakcíme:  .....................................................................................  
 

Születési hely, idő: ..............................  Anyja neve: ..........................  
 

Telefon: ...............................  E-mail:  .........................................  
 
Számlázási név, cím: .......................................................................  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
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: 2019.……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


