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NEMZETKÖZI ADÓTERVEZÉS, 
ADÓOPTIMALIZÁLÁS 2016. 

OFF-SHORE LEHETŐSÉGEK ▪  SZIGORÍTÁSOK ▪ 
ADATSZOLGÁLTATÁS ▪ BANKTITOK 

Előadóink: 
 

Karácsony Balázs 
nemzetközi adómenedzser, 
adótanácsadó  
Crystal World Wide Limited 
 
Dr. Nagy Szabolcs 
jogi igazgató, adószakértő 
Crystal World Wide Limited 
 
Dr. Magyar Csaba 
ügyvezető igazgató,  
okleveles adószakértő 
Crystal World Wide Limited 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2016. február 17. szerda 
10 -13 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Best Western Hotel Hungária 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 

Részvételi díj: 
 

24 900 Ft + áfa / fő 

A részvételi díj tartalmazza az 
ellátást (Kávé, tea, reggeli 
sütemények, szendvicsek.) 
 
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: 

Az EU Megtakarítási Irányelve már hosszú évek óta automatikus 
információcserét ír elő a tagállamoknak, amely alapján az 
adóhatóságok hozzájuthatnak állampolgáraik más tagállamokban 
fenntartott bankszámlaadataihoz. Az Irányelv azonban csak a 
magánszemélyek nevén lévő bankszámlákra terjed ki, így 
alkalmazását könnyű volt kikerülni egy cég – tipikusan offshore cég – 
közbeiktatásával.  2017-től megszűnik ez a kiskapu: a tagállami 
pénzintézetek kötelesek lesznek az offshore cégek bankszámlái 
mögötti magánszemély tulajdonosokat is azonosítani és a róluk 
begyűjtött információt a hazai adóhatóságaiknak megküldeni.  
 

Témakörök: 

Megszűnik a banktitok?! ▪ A nemzetközi adóügyi információcsere 
jelene és jövője ▪ Az OECD modell egyezmény főbb pontjai ▪  Az 
érintettek köre ▪ Az adatszolgáltatás tartalma, kivételek az 
adatszolgáltatás alól ▪ A tényleges tulajdonos fogalma ▪ Üzleti 
megoldások az automatikus információcsere világában ▪ Cégépítés 
külföldön ▪ A banktitok jelenlegi szabályai ▪ Hol milyen feltételekkel 
lehet, érdemes céget alapítani ▪ Struktúráljunk!!! ▪ Mi a de-
offshorizáció ▪ Konzultáció  

JELENTKEZÉS      „Adóoptimalizálás”      2016. február 17. 

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

 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Kérek ebédet:    �                        

 

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: 2016……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  
 


