JELENTKEZÉSI LAP
Az online számla-adatszolgáltatás
és az online számlázás új szabályai
Hét leckéből álló online tanfolyam könyvelők,
adótanácsadók, gazdasági vezetők részére
Szerző: Bonácz Zsolt okleveles adószakértő

Az online leckék tartalma
1. lecke: Online adatszolgáltatás és online számlázás
• Az online számlaadat-szolgáltatás legújabb változásai
• Miképpen módosul az Online Számla rendszer?
• Az online számla-adatszolgáltatás és az összesítő jelentés
kapcsolata
• Az online számla-adatszolgáltatás teljesítésének módja
• A bejelentkezési kötelezettség alóli mentesülés, és a
távértékesítésre vonatkozó bejelentési szabályok
• A NAV ellenőrzési gyakorlata

2. lecke: Időszaki elszámolásra vonatkozó szabályok
Az Áfatv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletek
Az elszámolási időszak fogalma
Az esedékesség fogalma és jelentősége
Járulékos költségek kezelése
Előlegfizetés, előlegteljesítés
• külföldi pénzben kifizetett ellenérték
•
•
•
•
•

Igen,
fővel jelentkezem az „Online
számlaadatszolgáltatás és az online számlázás” című online
tanfolyamra.
Hogyan működik az online képzés?
Ön jelentkezik , és mi máris küldjük Önnek az anyagokat!
Önkéntesen hozzájárulok, hogy nevemet, e-mail címemet,
telefonszámomat és postacímemet a Fórum Média Kiadó
promóciós anyagok küldése céljából kezelje, hogy engem
általánosan, vagy személyre szabottan tájékoztasson a
kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól, eseményeiről,
híreiről. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Fórum Média
Kiadó Kft. a GDPR, valamint vonatkozó más hatályos
jogszabályok alapján kezeli. Kijelentem, hogy önkéntes
hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és így a promóciós
anyagról
bármikor
leiratkozhatom
e-mailben
(forummedia@forum-media.hu) vagy telefonon (36 1 273 2090).

Részvételi díj
A részvételi díj így 39.900 Ft + áfa/fő.

Mikrokedvezmény
Mikrovállalkozásoknak,
egyéni
vállalkozóknak
és
magánszemélyeknek
10%
kedvezményt
biztosítunk!
A
weboldalunkon történő jelentkezés esetén kérjük, adja meg a
MICRO10 kódot.

Ingyenes részvétel FAM tagoknak
3. lecke: Teljesítés időpontjának meghatározása egy
esedékességi időpont esetén
• 1 évnél nem hosszabb elszámolási időszak és egy
esedékességi időpont
• 1 évnél nem hosszabb elszámolási időszak és módosított
esedékességi időpont
• 1 évnél hosszabb elszámolási időszak

4. lecke: Teljesítés időpontjának meghatározása több
esedékességi időpont esetén
• 1 évnél nem hosszabb elszámolási időszak és több
esedékességi időpont
• Feltételek utólagos módosítása

5. lecke: Előleg fogalma és kezelése
• Előleg értelmezése időszaki elszámolásnál
• Példák előleg teljesítésére bérbeadási szolgáltatást és havi
bérleti díjat alapul véve
• Nem pénz, készpénz-helyettesítő eszköz formájában nyújtott
előleg
• Végszámla kiállításának mellőzhetősége

6. lecke: Bérleti díjon felül átterhelt közüzemi díjak
kezelése
• Bérleti díjon felül áthárított közüzemi költségek adójogi
megítélése a NAV álláspontja szerint
• Bérleti díjon felül tényleges fogyasztás alapján
áthárított közüzemi költségek számlázása

A Fórum Akadémia Membership tagoknak a részvétel ingyenes!
Kattintson ide a további részletekéért!

Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díjról szóló átutalásos számlánkkal
igazoljuk vissza. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

Csoportos jelentkezési akció:
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő esetén 5%, 3 fő
esetén 10%, minden további jelentkező esetén 15% kedvezményt
adunk a részvételi díjból.
A kedvezmények nem összevonhatóak, de minden esetben a
jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

A jelentkező(k) adatai:
Cég neve*
Cég címe*
Cég adószáma*
Megrendelő neve, beosztása*
E-mail cím*
Telefon*

Cég fő tevékenysége

7. lecke: Az ellenérték utólagos változásának
elszámolása
• Ellenérték utólagos növekedése

Foglalkoztatottak száma
1-10

11–20

21–50

51–100

100 felett

A * jellel jelölt mezők kitöltése feltétele a megrendelés teljesítésének.
Dátum

Cégszerű aláírás

828304
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