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KÖNNYÍTIK AZ OFFSHORE 
SZABÁLYOKAT 2017-TŐL 

NEMZETKÖZI ADÓTERVEZÉS, ADÓOPTIMALIZÁLÁS 
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 
 

Schumann Szergej 
pénzügyi és számviteli igazgató,  
könyvvizsgáló 
Crystal World Wide Limited 
 
Időpont és helyszín: 
 

2017. február 16. csütörtök 
10 -15.00 ig. Regisztráció 9.00 órától. 
 

Danubius Hotel Arena 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. 
 
Részvételi díj: 
 

29 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3200 Ft + áfa /fő 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 
 
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 Országgyűlés 2016 utolsó ülésnapján fogadta el azt a 
törvény, amely bevezeti az új adóamnesztiát és egyben 
módosítja a magyar magánszemélyek tulajdonában álló 
offshore társaságokra irányadó szabályozást. Érdekes 
fejlemény, hogy a legújabb adóamnesztia miatt azt 
várhatnánk, hogy az adóparadicsomokban bejegyzett cégekre 
vonatkozó szabályozás szigorodik, mégis úgy tűnik, hogy 
könnyebb lesz “offshore-ozni” 2017-től. Mindemellett az OECD 
BEPS programja, valamint az Európai Unió adóelkerülés elleni 
„csomagja” is számos változást eredményez az idei évtől.  
A banktitok állítólag megszűnik, de most, hogy ténylegesen 
elindult a banki adatok automatikus információcseréje 
kiderült, hogy számos helyen pontatlan a szabályozás. 

Témakörök: 

„A nemzetközi helyzet egyre fokozódik…” – Összefoglaló a 
legfrissebb nemzetközi adózási intézkedésekről ▪ Jelentős 
mértékben enyhítik Magyarországon az offshore cégekre vonatkozó 
szabályokat és következményeket ▪ A legújabb magyar 
adóamnesztia szabályai ▪ Milyen szempontok alapján jelentenek az 
alpesi és más bankok az ügyfeleikről? ▪ Jön a 4. pénzmosási 
direktíva és a Tényleges Tulajdonosok Központi nyilvántartása ▪ 
Diszkrét, de mégis adómegfelelő cégstruktúrák 2017-től ▪ Pénzügyi 
központok, amelyek túlélik a nemzetközi viharokat ▪ Mindig legyen 
B tervünk! - Vagyontervezési és vagyonvédelmi trendek 2017-től  
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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: 2017……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  
 


