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  ADÓREGGELI A LEITNER+LEITNER SZAKÉRTŐIVEL!  

KIKÜLDETÉS, KIRENDELÉS, 
ÜZLETI ÚT 

Előadóink: 
 

Siklós Márta 
könyvvizsgáló, adótanácsadó 
Leitner+Leitner Tax Kft. 
 

Elek Diána 
senior tanácsadó 
Leitner+Leitner Tax Kft. 

 
 
Időpont és helyszín: 
 

2015. június 16. kedd 
9.00 -12.00 óráig 
Regisztráció 8.30 órától. 
 

Best Western Hotel Hungaria 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

16 900 Ft + áfa / fő 
Tantermi képzés 

 

14 900 Ft + áfa/ fő 
Távoktatás 
 
 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. 
munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
 

 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
 

Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

  

Ajánló: 
Az egyre fokozódó globalizálódó miatt egyre gyakoribb jelenség, 
hogy a vállalatok munkavállalóikat külföldi munkavégzésre küldik 
ki leány- vagy anyavállalatukhoz esetleg egy üzleti partnerükhöz. 
Jellemző a magyarországi üzleti életre, hogy külföldi vállalatok 
közép- és felsővezetőiket küldik hazánkba leányvállalataikhoz.  
A kiküldetések azonban nem korlátozódnak külföldre, egy másik 
városban lévő telephelyen történő munkavégzés vagy egy szakmai 
konferencián való részvétel, mint üzleti út kapcsán is felmerülhet 
bizonyos speciális szabályok alkalmazása.  Így mind a bel- mind a 
külföldi kiküldetések, üzleti utak tekintetében figyelembe kell 
venni a vonatkozó adójogi és a társadalombiztosítási 
rendelkezéseket.  

Témakörök: 

Kiküldetésekre, üzleti utakra vonatkozó magyar jogszabályi háttér ▪ 
Szja-köteles jövedelem kiszámítására, a felmerülő költségek 
elszámolására, megtérítésére vonatkozó rendelkezések ▪ Cégautó, 
saját gépjárműhasználat szabályozása ▪ Nemzetközi kiküldetések – 
szja, tb szabályok, adminisztratív teendők ▪ Kiküldetés során 
vizsgálandó egyéb adójogi kérdések ▪ Munkajogi szabályozás ▪ 
Konzultáció 

 JELENTKEZÉS  „Kiküldetés, kirendelés, üzleti út”   2015. jún.16. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-7570 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 

E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu   
 
 
 
 

 

Cégnév:  ..........................................................................................  

 

Cím:   ...........................................................................................  

 

Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  

 

  Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 

 
Távoktatásra jelentkezem: �    (További információ: www.e-systemmedia.hu) 

 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

Elektronikus számlát kérek: �     E-mail cím: ..........................................   

 

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.  
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 

 
 

Kelt: 2015. .......................        P. H.           ....................................... 
 


