Gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolások
Videókonferencia
Sándorné Új Éva gyakorlati előadásában
Képzésünk teljeskörűen felkészít a gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolási feladatokra.
A képzés résztvevői megismerik a gépjárművek eltérő besorolását az egyes adótörvényekben, a
vásárolt, valamint a bérelt és a lízingelt gépjárművek költségelszámolásának adóvonzatát.
Bemutatjuk a szervizköltségek elszámolásának adóvonzatát, az üzemanyag és az egyéb
kapcsolódó költségek elszámolásának módját, adóvonzatát. A résztvevők megismerik továbbá:
 a magáncélú használatba adott gépjárművek (személy, teher) kapcsolódó
adóelszámolásnak szabályait;
 a bizonylatolás szabályait;
 a munkába járáshoz használt gépjárműköltség megtérítésére vonatkozó előírásokat;
 az önálló tevékenységhez használt gépjárművek költségelszámolását;
 a hivatali úthoz használt magánszemély tulajdonában lévő gépjárművek költségtérítési
lehetőségeit; továbbá
 a belföldi és a külföldi kiküldetéshez használt gépjárművekkel kapcsolatos
kötelezettségeket és lehetőségeket.
Képzés tematikája:
Gépjárművek besorolása (személygépjármű, egyébgépjármű)
 Gépjárművek eltérő besorolása az egyes adótörvényekben (Gjt, Szja Áfa)
A vásárolt gépjárművek költségelszámolásának adóvonzata
 kizárólag üzemi célú járművek,
 vegyes használatú gépjárművek
 államháztartási szerveknél használt gépjárművek
 áfa elszámolás
 személyi jövedelemadó
 gépjárműadó és cégautóadó
 társasági adó és kisvállalati adó
 adókedvezmény a tao-ban
o kkv beruházási kedvezmény
o elektromos autókra tao kedvezmény
o kkv kamatkedvezmény
o fejlesztési tartalékból gépjármű
o a kedvezmények igénybevételének feltételei
 külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi
A bérelt és a zárt- és nyíltvégű lízingelt gépjárművekhez kapcsolódó adóelszámolások
 zárt végű lízing keretében megszerzett gépjárművekhez kapcsolódó adóelszámolások
 bérelt gépjárművekhez kapcsolódó adóelszámolások
 a nyílt végű lízingelt gépjárművekhez kapcsolódó adóelszámolások
 kiemelten az áfa, a gépjárműadó és a cégautóadó
 a külföldön bérelt gépjárművek miatt keletkező adókötelezettség
 az egyes lízingtípusok keveredésének adókockázata
A szervizköltségek elszámolásának adóvonzata
 összevont számla
 tételesen kiállított számla
 munkáltató tulajdonában lévő gépjárművek ((személy, teher)
 magánszemély tulajdonában lévő gépjármű szervizköltségei
Az üzemanyag elszámolás
 kifizető érdekében használt járművek

 a magánszemély saját tulajdonában lévő járművek
 nem saját tulajdonban lévő járművek
 a kifizet tulajdonában lévő járművek
 a bérelt és lízingelt gépjárművek
 számla alapján történő elszámolás
 nav üzemanyag árak alapján történő elszámolás
 üzemanyagkártyák használata (üzemi cél, magáncél)
 külföldön történő tankolás számlájának adóelszámolása
 hibrid gépjárművekkel kapcsolatos elszámolások
 elektromos autókkal kapcsolatos elszámolások
Egyéb kapcsolódó költségek elszámolásának adóvonzata
 úthasználati díjak
 parkolási díjak, garázsbérlet
 biztosítási díjak (kártérítések)
 a közigazgatási bírság adójogi kezelése
 a közigazgatási bírság áthárítása
A magáncélú használatba adott gépjárművek (személy, teher) kapcsolódó adóelszámolás
 ingyenes használatba adás (munkavállalónak, megbízott ügyvezetőnek, idegen harmadik
személynek)
 bérbe adás (ellenértékes, ellenérték nélküli)
Bizonylatolás
 menetlevél,
 útnyilvántartás
 bizonylat vezetésének hiánya
A munkába járáshoz használt gépjárműköltség megtérítése
 figyelembe vehető gépjármű
 a gépjármű tulajdonjoga
 költségtérítési kötelezettség
 költségtérítési lehetőség
 személyi jövedelemadó menetesség megjelenése
Az önálló tevékenységhez használt gépjárművek
 a költségtérítési lehetőség/kötelezettség és ennek szja, áfa és tao vonzata
 a költségelszámolás lehetősége (cégautóadó megjelenése)
 egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők költségelszámolása
A hivatali úthoz használt magánszemély tulajdonában lévő gépjármű
 figyelembe vehető gépjármű
 a gépjármű tulajdonjoga
 költségtérítési kötelezettség
 költségtérítési lehetőség
 személyi jövedelemadó menetesség megjelenése
A belföldi és a külföldi kiküldetéshez használt gépjármű
 figyelembe vehető gépjármű
 a gépjármű tulajdonjoga
 költségtérítési kötelezettség
 költségtérítési lehetőség
 személyi jövedelemadó menetesség megjelenése
Előadó(k):

Sándorné Új Éva – okleveles 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:

29.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel
39.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel
ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú
(12 hét) hozzáférést kap! Bérlet megrendelés: ITT.
Tartalma: 8 tanórás képzés kb. 380 perc videó anyag (négy 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 Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén
12 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 https://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: https://konferenciaszervezo.hu/
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu
Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.

