
Adózási gyakorlat – Áfa, Szja, rehabilitációs hozzájárulás belső ellenőrzési 

tapasztalatai költségvetési szervezeteknél  

Videókonferencia 
Nagyné Véber Györgyi gyakorlati előadásában 

 

Képzésünket belső ellenőröknek, belső kontroll szakértőknek, valamint költségvetési szervek 

gazdasági vezetőinek és szakértőinek ajánljuk. 

Az adózási gyakorlat ellenőrzését dolgozzuk fel, amely ellenőrzési és ellenőrzött oldalról is 

összetett felkészülést igényel. 

A képzés példákon keresztül segítséget nyújt a szervezet adózási gyakorlatának – Áfa, Szja és 

rehabilitációs hozzájárulás – ellenőrzéséhez, beleértve az ellenőrzésre való felkészülést, annak 

lefolytatását, a típus hibák feltárását. A téma feldolgozását letölthető ellenőrzési program, 

ellenőrzési nyomvonal és jegyzőkönyv mintákkal segítjük! 

 

Képzés tematikája: 

 

Általános forgalmi adózás ellenőrzése 

 Felkészülés az ellenőrzésre 

 Ellenőrzési program elkészítése 

 Áfa adóalanyi státusz ellenőrzése, helyesen az adott szervezet sajátosságainak megfelelően 

választották-e meg az adóalanyi státuszt, választási lehetőségekkel megfelelően éltek-e 

(ingatlan bérbeadás, értékesítés, árfolyam megválasztás) 

 Bevallási gyakoriság meghatározása  

 Alanyi adómentes szervezetek által teljesítendő áfa bevallási kötelezettség 

 Teljesítési időpont jelentősége az áfában, 

 Számlázási problémák, határozott időszakos ügyletek, fordított adózás alá eső ügyletek, 

számlahelyesbítések, nyugtaadás, számla adás, előleg 

 fordított adózás alá eső ügyletek áfa bevallása, 

 közösségi és 3. országos beszerzések során előforduló hibák, 

 Árfolyam átszámítási kérdések, 

 Áfa levonási joggal kapcsolatos hibák 

 Önellenőrzés szabályai, pótlékszámítás  

Személyi jövedelemadó ellenőrzési tapasztalatai 

 adóelőleg levonás, adószámos magánszemélyek, őstermelők, 

 önálló tevékenységből származó jövedelem, megbízási díjasok költségelszámolása, adóelőleg 

megállapítása, 

 polgármesterek költségelszámolása 

 költség különbözet utáni bírság, 

 munkába járás, kiküldetés, napidíj, gépjármű költségelszámolás 

 szemüveg térítés 

 dolgozói juttatások és reprezentáció adózása,  

 juttatás időpontja, 

 kamatkedvezmény adó 

Rehabilitációs hozzájárulás 

 hozzájárulásra kötelezettek, 

 létszám megállapítása, létszámba beszámító és be nem számítók, részmunkaidősök 

 fizetendő adóelőleg számítása, kerekítési szabályok, 

 csökkentő fők, igazolások 

 éves elszámolás bevallása 

 

Előadó(k):  Nagyné Véber Györgyi – adószakértő 

 



Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  
A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

 

Videókonferencia díja:  21.900,- Ft + ÁFA/fő 

Tartalma: 4 tanórás képzés kb. 160 perc videó anyag (két részletben), a fenti tematika szerint, 

valamint oktatási segédanyag prezentáció. 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga 4 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó 

számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a www.konferenciaszervezo.hu oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: www.konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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