dr. Sztankó Dániel
Igazgató, közvetett adók,
RSM Hungary

Aktualis-MA.hu
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Star City Hotel***
Miről is lesz szó?
Változnak az EKÁER önellenőrzésre vonatkozó szabályok. Lehet-e korrigálni a már lezárt EKÁER
számokat és ha igen meddig lehet ezt megtenni? Milyen pótlékfizetési kötelezettséggel jár az
utólagos adatmódosítás?
Változnak a bírságolásra vonatkozó EKÁER szabályok. Az új szabályok szerint az EKÁER-rel
kapcsolatos mulasztási bírság kiszabásának nincs helye, ha az adózó igazolja, hogy úgy járt el,
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mire kell törekedni,
hogy mentesüljünk a bírság alól? Mit jelent az adott helyzetben általában elvárható magatartás?
Milyen dokumentumokkal lehet ezt igazolni. A képzés során ezek és ehhez hasonló kérdések
gyakorlati megvitatására kerül sor.
Az előadáson való részvétel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) d) bekezdése alapján beszámítható a hétévenkénti pedagógus-továbbképzésbe.

Tematika
•
–
–
–
•
–
–
–
•
–
•
–
–
•
–
–
•
–
–
–

EKAER alapvető szabályai
Milyen esetekben kell EKAER számot kérni?
Kinek kell kérni EKAER számot?
Hogyan kell EKAER számot igényelni?
EKAER fogalmak
Ki lehet feladó, címzett, végfelhasználó?
Kockázatos élelmiszerek, egyéb kockázatos
termékek
Mi az egyéb célú behozatal és kivitel?
EKAER elemzés rendszere
Mi a különbség a fuvarozással nem járó értkesítés és az értékesítéssel nem járó fuvarozás
között? Mikor kell EKAER?
EKAER mentességek
2500 kg és 5 millió forint, illetve 500 kg és 1 mil
lió forint mire vonatkozik pontosan?
Milyen más mentességek vannak?
Mit kell bejelenteni?
Hogyan jelentsem a tömeget és az értéket?
Tömeg és érték eltérés (mi a teendő, ha a fu
varokmány, számla vagy más dokumentum
adataiban eltérés mutatkozik)
Meddig kell bejelenteni az EKAER-t?
EKAER számot lezárása és érvényességi ideje
Önellenőrzés és EKAER (FIGYELEM: VÁLTOZÁS
VÁRHATÓ)
Mi a teendő, ha helytelenül zártam az EKAER-t
(FIGYELEM: VÁLTOZÁS VÁRHATÓ)

info@aktualis-ma.hu
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+36 70 586 7791

Hány EKAER szám kell?
Gyűjtő fuvar
Hogy kell bejelenteni az átrakodást, a
szétrakodást, a kirakodást?
Mi van, ha túl sok EKAER számot kérek
és mi van, ha túl keveset.
Túlsúlyos gépjármű
AEO
EKAER példák, gyakorlati kérdések
Göngyöleg
Visszáru, garanciális javítások
Nemzetközi és belföldi láncügyletek,
Háromszögügyletek
Saját áru mozgatása
Konszignációs raktár, vevői készlet
Belföldi és nemzetközi bérmunka
Importügyletek, közvetett vámjogi kép
viselőn keresztül megvalósuló ügyletek
Eljárási kérdések
EKAER regisztráció
Kockázati biztosíték
Szankciók (FIGYELEM: VÁLTOZÁS
VÁRHATÓ)
Ellenőrzési tapasztalatok
Gyakori hibák és hogyan lehet őket
elkerülni

www.aktualis-ma.hu
www.mavor.hu
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Részvételi díj

SUPER Early Bird

Early Bird

22 900 Ft
+Áfa/fő

18 900 Ft
+Áfa/fő

08.27-től, “early bird”
kedvezményt, biztosítunk minden regisztrálónak – 09.10-ig!

08.26. -ig! 08.27-től, a “super early bird” jegytípus
CSAK csoportos (3 vagy
több fő) regisztrációja
esetén vásárolható meg –
09.10-ig!

Standard

28 900 Ft
+Áfa/fő
09.11-től, vásárolható
jegytípus!

Az ár ELLÁTÁST NEM TARTALMAZ. Ellátás igénylésére + 3100 Ft+ áfa/ fő áron lehetősége van.

Főbb információk:
Időpont:
2019. SZEPTEMBER 18. - 09:30-13:45. Regisztráció: 09:00-tól.
Helyszín:
Star City Hotel***
István u. 14. Budapest, 1078 Magyarország
Kedvezmények akkor érvényesek, ha a kedvezményre jogosító időszakban történő jelentkezés leadása
megtörténik, és annak visszaigazolása 48 órán belül megérkezik a jelentkezőhöz. Továbbá feltétel, hogy
konferencia időpontjáig a részvételi díj jóváírásra kerüljön a visszaigazolásban szereplő bankszámlán.
Amennyiben a kedvezményes részvételi díj jóváírása nem történik meg a rendezvény napjáig, abban az
esetben a végszámlán a teljes részvételi díj kerül kiszámlázásra, amely nem tartalmaz kedvezményt!
(Kiviételt képeznek az állami/közintézmények, akik a jelentkezésük során kérik az utólagos pénzügyi
teljesítést, de ebben az esetben is figyelembe kell venni a jelentkezési határidőt.)

Jelentkezés:
Jelentkezését a „Tovább a jelentkezés leadásához” gombra kattintva online elküldheti
részünkre.
Továbbá, lehetőség van papíralapú jeletkzési lap kitöltésére. Ebben az esetben, kérjük a kitöltött
adatlapot, aláírást követően, küldje meg részünkre az info@aktualis-ma.hu e-mail címre.

TOVÁBB A JELENTKEZÉS LEADÁSHOZ

info@aktualis-ma.hu
info@mavor.hu

+36 70 586 7791

www.aktualis-ma.hu
www.mavor.hu
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Jelentkezési lap

MAVOR Legal Kft.

Kérjük, az alábbi adatlapot töltse ki, és az aláírást követően e-mailben, szkennelve
az info@aktualis-ma.hu e-mail címre szíveskedjen visszaküldeni!

Rendezvény megnevezése:
Helyszín (csak a város):
Időpont:
Ellátás:

Igen

Nem

1. JELENTKEZŐ ADATAI:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:
2. JELENTKEZŐ ADATAI:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:
3. JELENTKEZŐ ADATAI:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:
4. JELENTKEZŐ ADATAI:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:

A jelentkezési lap a következő oldalon folytatódik!
Tel: + 3 6 ( 7 0 ) 586 7791 I E-mail:info@aktualis-ma.hu I www.aktualis-ma.hu
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Jelentkezési lap

Aktualis-MA.hu

Számlázási adatok

MAVOR Legal Kft.

Cégnév:
Adószám:
Irányító szám:

Számlázási cím:

Település:

Út, utca, stb.:

Számla befogadása:
(Kérjük, jelölje X-el a
kívánt típust!)

Házszám, emelet, ajtó:

Postai úton kérjük
E-mailben kérjük, a következő e-mailcímre:

EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS
Kedvezményre jogosító időszakban történő jelentkezés leadása és konferencia időpontjáig történő befizetés alapján
kedvezményes árra jogosult vagyok:

igen
nem
Kijelentem, hogy állami/közintézmény vagyok és utólagos pénzügyi teljesítést kérek, azaz konferenciát követően
végszámla ellenében utaljuk a részvételi díj összegét:

igen
nem
Jelentkezés
Minden rendezvényre történő regisztrációt a beérkezést követően, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolunk, melyet e-mailben megküldünk az
Ügyfél jelentkezésekor megadott e-mail címre. A visszaigazoló e-mailhez csatolt dokumentum alapján az Ügyfél ellenőrizheti a mindenkori rendezvény meghirdetett részleteit (időpontját, helyszínét, díját) és a kiegyenlítéshez szükséges részleteket. A jelentkezés (regisztráció) szolgáltató általi
visszaigazolása szerződéskötésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után.

Számlázás
A részvételi díjat az OTP Bank: 11738008-21378052 számlaszámra a díjbekérőben vagy a számlában szereplő adatok alapján szíveskedjen utalni. A
részvételi díj teljes ellenértékének beérkezése esetén, a beérkezési nap, mint teljesítés időpontja számla kerül kiállításra. Utólagos pénzügyi teljesítés esetén: a konferencia időpontja, mint teljesítési időpont kerül megjelölésre a számlán. A részvételi díj catering szolgáltatást is tartalmaz, mely
külön tételként kerül számlázásra. A számla kiállítását követően 15 napon belül postázzuk ügyfeleink részére, amennyiben postai úton kérte a
számla megküldését. „E-mailben kérem” megjelölés esetén 7 napon belül küldjük a megadott e-mailcímre.

Lemondás
Lemondást kizárólag írásban az info@aktualis-ma.hu e-mailcímre fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt 7 nappal. Határidőn belüli lemondás
esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + ÁFA költséget adminisztrációs díjként kiszámlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban előzetesen lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! A
rendezvényről való távolmaradás nem mentesíti a jelentkezőt a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól, azonban a résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség az 1. pontban található elérhetőségeken. mailcímre.

Egyéb tájékoztatás
Felhívjuk résztvevőink figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online formában, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az előadó lemondása
esetén, valamint érdeklődés hiányában a konferencia elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük és a
már befizetett részvételi díjat visszafizetjük vagy a következő időpontra, amennyiben a jelentkezőnek megfelelő, átregisztráljuk. A jelentkező ezen
túlmenően további anyagi igénnyel nem léphet fel. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.

Kelt:

PH.

Tel: + 3 6 ( 7 0 ) 586 7791 I E-mail:info@aktualis-ma.hu I www.aktualis-ma.hu
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2/2

Hatóságilag engedélyezett képzések
A KÖZBESZERZÉS ALAPJAI ÉS AKTUALITÁSAI

NEMZETKÖZI SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZŐ

A képzés célja: A közbeszerzés rendszeréhez kapcsolódó alapismeretek és alapkompetenciák elsajátítása.
A közbeszerzés rendszerének általános megismerése,
megértése, a kapcsolódó jogszabályok egységes, logikus magyarázata.

A képzés célja: A nemzetközi számlázásra vonatkozó
jogszabályi előírások és számlakibocsátási gyakorlat
bemutatása, olyan általános ismeretek átadása, amelyek szükségesek a számlára vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez.

A KÖZBESZERZÉS AKTUALITÁSAI

ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS ÜGYINTÉZŐJE

A képzés célja: A közbeszerzés rendszeréhez kapcsolódó aktuális ismeretek, jogszabályok és esetleges változások egységes, logikus magyarázatokba foglalása.

A képzés célja: Az elektronikus számlázás, az online
számlázás, adatszolgáltatás működésével, használatával kapcsolatban olyan ismeretek, gyakorlati esetpéldák, ellenőrzési tapasztalatok átadása, aktualitások
ismertetése, amelyek szükségesek a számlázási folyamatok lebonyolításához, koordinálásához.

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/D003

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/D012

EKÁER (ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM
ELLENŐRZŐ RENDSZER) ÜGYINTÉZŐ / KOORDINÁTOR

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/D008
E-001812/2018/D005

A képzés célja: Az állami adó- és vámhatóság által
működtetett online Elektronikus Közúti Áruforgalom
Ellenőrző Rendszer (EKÁER) működésével, használatával kapcsolatban olyan általános ismeretek, gyakorlati esetpéldák, ellenőrzési tapasztalatok átadása,
aktualitások ismertetése, amelyek szükségesek a közúti áruforgalom jogkövető lebonyolításához.
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (DPO)

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/D006

A képzés célja: Az Európai Unió általános adatvédelmi
rendeletével összhangban olyan általános ismeretek
átadása, amelyek szükségesek az Adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladatainak ellátásához.
GYAKORLÓ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (DPO+)

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/D007

A képzés célja: Az Európai Unió általános adatvédelmi
rendeletével összhangban konkrét és aktuális információk megszerzése.
BELFÖLDI SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZŐ

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/D009

A képzés célja: A belföldi számlázásra vonatkozó jogszabályi előírások és számlakibocsátási gyakorlat bemutatása, olyan általános ismeretek átadása, amelyek
szükségesek a számlára vonatkozó kötelezettségek
teljesítéséhez.

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/D010

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/D011

A MUNKAVÉDELEM AKTUALITÁSAI

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/D001

A képzés célja: A munkavédelem aktualitásainak, az
esetleges jogszabályi változásoknak a megismertetése, illetve a választott munkavédelmi képviselők
gyakorlati működései tapasztalatainak megosztása.
A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI ÉS AKTUALITÁSAI

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/D002

A képzés célja: A munkavédelem jogszabályi hátterének és működésének, továbbá a választott munkavédelmi
képviselők
jogainak
és
feladatainak
megismertetése.
AKTUÁLIS VÁLLALKOZÁSI-PÉNZÜGYI ISMERETEK

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/D004

A képzés célja: Olyan általános ismeretek átadása,
amelyek elősegítik a cégek vezetői és alkalmazottai
aktuális jogi-gazdasági környezethez való hatékonyabb és rugalmasabb alkalmazkodását.

info@mavor.hu
+36 70 586 7791
www.mavor.hu
Felnőttképzési engedélyszám:
E-001812/2018

Felnőttképzési engedélyszám: E-001812/2018

