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NEMZETKÖZI ADÓTERVEZÉS, 
ADÓOPTIMALIZÁLÁS 

„PANAMA PAPERS” ▪  BANKTITOK MEGSZŰNÉSE ▪  
A LEGÚJABB ADÓTERVEZÉSI TRENDEK 

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. szeptember 19. hétfő 
10 -13.15-ig. Regisztráció 9.00 órától. 

Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 

Részvételi díj: 
 

24 900 Ft + áfa / fő 

 

Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények, szendvics. 
 
 
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 OECD és G20 égisze alatt a világ számos országában 2016-tól és 
2017-től bevezetik a banki adatok automatikus cseréjét. A rendszer 
lényege, hogy csatlakozó országokban működő pénzügyi 
intézmények egységes ügyfél-átvilágítási procedúra keretében 
kötelesek azonosítani a céges, az alapítványi és a trustee számla 
esetén is a tényleges tulajdonost, megnézik, melyik ország adózója 
az illető, majd az adatait elküldik az adott állam adóhatóságának. 
Hosszú a lista, hogy manapság milyen szabályokat nem vesznek 
figyelembe a nemzetközi konstrukciók kialakítása során, de az 
egyik legklasszikusabb hiba, amikor a banki adatok automatikus 
cseréje miatt a meglévő céges struktúrát nem igazítják hozzá a 
tényleges tulajdonos országának adójogi szabályaihoz. 
 

Témakörök: 

Összegzés az automatikus információcsere eddigi tapasztalatairól. ▪ 
Esettanulmányok a közelmúltból. ▪ Milyen hatással volt a 
nemzetközi céges konstrukciókra az információcsere? ▪ Melyek 
voltak a legnépszerűbb megoldások 2016-ban? ▪ Itt a BEPS! ▪ 
Várható adótervezési trendek 2017-től. ▪ Üzleti megoldások az 
automatikus információcsere világában ▪ Legfelkapottabb helyszínek 
▪ Mi a de-offshorizáció? ▪ Adóügyi illetőség szabályai ▪ Konzultáció  
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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:  ...............................................  
 
 
 

 

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. ……………………………………………………….  
 


