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INGATLAN ÁFA 2020. 
Előadónk: 
 
Dr. Sztankó Dániel 
vezető adószakértő,  
RSM Hungary Zrt. 
 
  
Időpont és helyszín: 
 
2019. november 25. hétfő 
10 -15 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1189 Budapest, Üllői út 94-98. 

 
Részvételi díj: 

29.990 + 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: 

Az idei az utolsó év, amikor a lakásépítés áfája még csak 5 százalék, 
januártól már a normál 27 százalékos áfakulcs vonatkozik erre a 
tevékenységre. Az átmenet kezelése kapcsán rengeteg a 
bizonytalanság, érthető módon mindenki ki szeretné használni ezt a 
jelenleg érvényes kedvezményt. Az előadás során az 5%-os lakásáfa 
fokozatos kivezetése és más ingatlan építésével, átalakításával, 
bérbeadásával, hasznosításával kapcsolatos főbb áfa kérdések 
kerülnek a fókuszpontba.  

 

Témakörök: 

Ingatlan fogalma az EU jogszabályok tükrében ▪ Egyenes áfa és 
fordított áfa az ingatlan szektorban ▪ Ingatlanhoz kapcsolódó 
szolgáltatás fogalma ▪ Építési telek értékesítése ▪ Kulcsra kész 
ingatlan átadása ▪ Generálkivitelezők, építési alvállalkozók áfa 
kérdései ▪ Ingatlan értékesítése és bérbeadása ▪ Lakóingatlan 
értékesítése ▪ 5% áfa kivezetése ▪ 5% áfa vs. CSOK ▪ Mikor érdemes 
adókötelezettséget választani és mikor nem? ▪ Adólevonási szabályok 
és arányosítás, áfa korrekció ▪ Fő- és járulékos költségek ▪ 
Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, Airbnb. áfája, áfa mérték 
csökkenése 5%-ra ▪ Turizmus fejlesztési hozzájárulás kiterjesztése a 
kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra ▪ Közvetített szolgáltatások ▪ 
Folyamatosan teljesített szolgáltatások áfája ▪ Szakmai konzultáció 

 JELENTKEZÉS                     „Ingatlan áfa”                    2019.11.25. 
 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-7570 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.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:2019……………………………..  P.H. ………………………………………………………. 

 


