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NYEREMÉNYJÁTÉKOK, PROMÓCIÓK, 
BÓNUSZAKCIÓK ADÓZÁSA 

 

SZJA, ÁFA, TAO KÉRDÉSEI 

Előadóink: 
 

Kopányiné Mészáros Edda 
adószakreferens, NAV 
 
Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
adószakértő, adótanácsadó 
 
Dr. Németh Nóra 
adószakreferens, NAV 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2016. október 11. kedd 
10 -15.30 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 
 

24 900 Ft + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 
 
 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 

A részvételi díj tartalmazza az 
étkezés 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 marketing egyik legkedveltebb eszköze a promóció, azaz a reklám. 
A promóciók során jellemzően valamilyen plusz juttatásban részesül 
a vásárló vagy a potenciális vásárló. Az Szja-törvény egyik 
legfontosabb alapelve, hogy a magánszemély minden bevétele – 
még, ha az promócióból származik, akkor is – adóköteles. Azonban a 
törvény külön nem nevesítik a promóciós juttatások 
adókötelezettségét, ezért azt a juttatás körülményeinek vizsgálata 
után lehet megállapítani. Az egyes marketingakciókkal, 
promóciókkal kapcsolatos adózási kérdéseket gyakorlati példákon 
keresztül mutatják be szakértő előadóink a legtipikusabb hibákkal 
és az egyes konstrukciókban rejlő lehetőségekkel együtt. 
 

Témakörök: 

Jogszabályi háttér ▪ Szerencsejátéknak minősülő nyereményjátékok – 
az ajándéksorsolás ▪ Szerencsejátéknak nem minősülő játékok ▪ 
Adómentes üzletpolitikai, reklám célú ajándékok ▪ Mikor teljesül az 
üzletpolitikai cél? ▪ „Facebook”-os internetes játékok ▪ 
Nyereményjátékkal, promóciókkal kapcsolatos társasági 
adókötelezettség ▪ Pontgyűjtő akciókkal, hűségkártyákkal, 
programokkal kapcsolatos fontos szabályok ▪ Vetélkedők, versenyek ▪ 
Ingyenes juttatások társasági adóbeli megítélése ▪ Új juttatási 
formák ▪ A munkavállalóknak adott juttatások ▪ Az üzletpolitikai 
(reklám célú) juttatások a társasági adóban ▪ Egyéb nyeremények 
adókötelezettsége ▪ Az árengedmények típusai ▪ Árumintára 
vonatkozó új szabályok ▪ Lojalitásprogramok, pontakciók forgalmi 
adózása ▪ Kuponok beváltása, pontakciók áfa kezelése ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS    „Nyereményjátékok adózása”    2016. október 11. 

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: ................................................................
 
 
Kérek ebédet:    � 
 
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.           ....................................... 

 


