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Videókonferencia 
Sándorné Új Éva előadásában 

 

Szakmai előadásunk gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogy a cégek, intézmények 

milyen lízingtípusok között dönthetnek, mikor opció és mikor nem opció a lízing, illetve ha 

lízing mellett döntöttünk, azzal kapcsolatban milyen adózási kötelezettségek merülnek fel. 

 

Miben segít a videókonferencia: 

A lízing értelmezése a vonatkozó jogszabályokban 

 A lízing értelmezése a Polgári jogban. 

 A lízing fogalma az Áfa törvényben. 

 A lízing fogalma számviteli törvényben.  

 A lízing fogalma a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben. 

 A lízingügylet szereplői. 

 A lízinghez kapcsolódó költségek. 

 A lízing bejegyzése a hitelbiztosítéki nyilvántartásba (2013. Évi CCXXI tv.) 

 A kárveszély kockázatának viselése. 

 A lízingtárgy visszakerülése a lízingbe adó tulajdonába (a lízingbe vevő nem él a jogával). 

 A vevőkijelölési jog. 

Az egyes lízingtípusok gyakorlati példákkal 

 A bérleti ügylet fő vonásai. 

 Az operatív lízing. 

 Adott ügylet pénzügyi lízingként való minősítésének feltételei. 

 A nyílt végű pénzügyi lízing. 

 A zárt végű pénzügyi lízing. 

 Vendor lízing. 

 Az allízing. 

 A visszlízing. 

 Az átminősítés kockázata. 

 A kapcsolódó szolgáltatások adókockázata. 

 Belföldi lízing. 

 A határon átívelő lízingügyletek. 

 A lízing tárgya (ingatlan, gépjármű, termelőeszköz). 

Amikor a lízing nem opció 

 Kényszertörlés, az adószám felfüggesztése vagy törlése; 

 Aktív, 30 napot meghaladó késedelem a KHR-listán; 

 Veszteséges gazdálkodás. 

 Negatív, illetve a törvényi előírásoknál alacsonyabb saját tőke. 

 Felszámolási vagy csődeljárás alatt álló cég stb. 

A lízingdíj és a maradványérték szerepe az adóztatásban (gyakorlati példákkal) 

 Az önerő kikötése. 

 A lízingdíj összetevői. 

 A bruttó és a nettó lízingdíj. 

 Tőketörlesztő rész. 

 Kamattörlesztő rész. Kapcsolódó társasági adókedvezmény. 

 Maradványérték meghatározása. 

 Maradványérték- kockázat. 

 Devizakockázat. 

A speciális eseték adóvonzata (gyakorlati példákkal) 

 Az előtörlesztés, szerződésmódosítás. 

 Fizetési haladék és szerződésmódosítás. 

 Fizetésképtelenség megjelenése a lízingügyletek esetén. 



A lízing az áfa rendszerében (gyakorlati példákkal) 

 Értékesítés vagy szolgáltatás nyújtása. 

 Számlázási szabályok nyílt és zártvégű pénzügyi lízing és operatív lízingesetén. 

 A járulékos költség kezelése. 

 Az áfa levonási jog (gépjármű, ingatlan, termelő berendezés stb.). 

 A magáncélú használat megjelenése személygépjármű lízing esetén (gyakorlati példákkal) 

 A lízing kezelése az áfa pénzforgalmi elszámolása esetén. 

 Meghiúsulás esetén követendő szabályok. 

A lízing kezelése a jövedelemadókban (gyakorlati példákkal) 

 A lízing kezelése a társasági adóban. 

 A lízing kezelése a kisvállalati adóban. 

 A gépjárműlízinghez kapcsolódó biztosítások elszámolása. 

 Károkozás lízingelt gépjárművel (elszámolási adókockázat). 

 A lízing kezelése a személyi jövedelemadóban. 

A lízingelt gépjárművek gépjárműadója és cégautóadója (gyakorlati példákkal) 

 Az adó alanya. 

 Az adó mértéke. 

 Az adó megfizetése. 

 A két adó összevezetése (gyakorlati példákkal). 

Konzultációs kérdések 

 

Tartalma: 195 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag prezentáció. 

 

Előadó(k):  Sándorné Új Éva, okleveles adószakértő 

 

Videókonferencia díja:  24.900,- Ft + ÁFA (27%) / fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    34.900,- Ft + ÁFA (27%) /fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

 

ÖRÖKBÉRLET 12 hónapos tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 

alkalom grátisz) hibrid bérleteinkkel Bővebben: ITT  

 

Az elérhető kedvezményekről bővebben: 

Kérjenek korlátlan hozzáférést tudástáraink, képzéseink teljes tartalmához, a legnagyobb 

kedvezménnyel! 

 Folyamatos, korlátlan szervezeti hozzáférés 4 tematikus, online szakmai tudástárunk teljes 

tartalmához. 

 A szervezet valamennyi munkatársa számára egy felületen, 0-24 órában, online elérhető a 

tudástárak tartalma. 

 Páratlanul gazdag témakörök: pénzügy, igazgatás, jog, HR és munkajog, belső ellenőrzés… 

(150+ képzés). 

 Tudástáraink tartalma, az elérhető képzések köre folyamatosan bővül. A tantermi képzések 

is felvételre kerülnek. 

 Díjmentes részvételi lehetőség bármelyik tantermi képzésen (évente 100+ képzés Bp. 

belváros, 1 fő/képzés). 

ÖRÖKBÉRLET 12 havi tagsággal több mint 6 millió forint értékben kapnak képzési tartalmat, 

havi 1 képzés áráért! Bővebb információkért kattintson IDE! 

 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 alkalom grátisz) Hibrid bérleteinkkel. 

Bővebb információk ITT. 

 

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 
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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  

Konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

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