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ADÓVÁLTOZÁSOK 2016. 
ART, SZJA, ÁFA, TAO, EKÁER, IPA, REKLÁMADÓ, 

TERMÉKDÍJ, NEMZETKÖZI ADÓZÁS 

Előadóink: 
  

Siklós Márta 
Leitner&Leitner Kft. 
 

Dr. Rácz Nóra 
Leitner&Leitner Kft. 
 

Dr. Menczel-Kiss Gellért 
Leitner&Leitner Kft. 
 

Elek Diána 
Leitner&Leitner Kft. 
 

Jancsa-Pék Judit 
Leitner&Leitner Kft. 
 

Balázs Péter 
Leitner&Leitner Kft. 
 

Juhász Márta 
Leitner&Leitner Kft. 
 
Időpont és helyszín: 
  

2016. január 26. kedd  
9 -17 óráig. 
Regisztráció 8.00 órától. 
 
Best Western Hotel Hungária 
1078 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Részvételi díj: 
 

24 900 Ft + áfa / fő 
 
Távoktatás (Online képzés): 
16 900 Ft + áfa/ fő 
 
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.  

 Ajánló: 

A Leitner&Leitner szakértői a 2016. évre vonatkozó adótörvény 
változásokat mutatják be átfogó jelleggel. Az előadások a nagy, 
szinte mindenkit érintő adónemek mellett a kisebb, illetve 
szektorspecifikus adóváltozásokat, valamint a nemzetközi adózást 
érintő legfrissebb témákat is ismertetik. 

Témakörök: 

Az adózás rendje 216 ▪ Személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás 
▪ ÁFA: folyamatosan teljesített ügyletek, adólevonási jog gyakorlása, 
számlázással, kapcsolatos változások, kisebb módosítások, adókulcs-
változások, EKÁER ▪ Helyi iparűzési adó ▪ Reklámadó (évközi 
változások) ▪ Környezetvédelmi termékdíj ▪ Társasági adó: 
növekedési adóhitel, jövedelemminimum, veszteségleírás, 
adófelajánlás, behajtási költségátalány, évközi változások, zárás, 
bevallás 2015 ▪ Az OECD BEPS javaslatcsomag, transzferár 
vonatkozású BEPS akciótervek ▪ OECD – BEPS 7, BEPS 2 javaslatok ▪ 
Automatikus adóügyi információcsere 
 
 

Igényelhető kreditek (a megfelelőt kérjük x-elni, a regisztrációs számot kitölteni) 

□ Regisztrált 
mérlegképes 

□ Adótanácsadó □ Adószakértő 
□ Okleveles 
adószakértő 

Reg. szám: 

……………………… 

Reg. szám: 

………………………… 

Reg. szám: 

………………………… 

Reg. szám: 

………………………… 

 
JELENTKEZÉS             „Adóváltozások 2016.”  2016.01.26. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu ▪  

 
 
 

Jelentkező neve (születési név is):  ..........................................................  
 

Lakcíme:  .........................................................................................  
 

Születési hely, idő:  .............................  Anyja neve: ..............................  
 

Telefon: ...............................  E-mail:  .............................................  
 

Számlázási név, cím: ............................................................................  
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
Távoktatásra (Online képzés) jelentkezem: � 
 

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. ……………………………………………………….  
  


