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BÉRSZÁMFEJTŐK ORSZÁGOS
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www.systemmedia.hu

Előadóink:
Dr. Andrási Jánosné
osztályvezető
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Széll Zoltánné
szakmai főtanácsadó
NAV Járulék Főosztály
Dr. Kártyás Gábor
munkajogi tanácsadó
Bagolyné Hampó Anita
társadalombiztosítási szakértő
Időpont és helyszín:
2017. szeptember 13. szerda
10-16.00 óráig.
Regisztráció 9.00 órától.
Hotel Hungaria City Center
1074 Budapest Rákóczi út 90.
Ellátás:
Kávé, tea, sütemények.
Részvételi díj:

SZJA, TB, JÁRULÉKOK, PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, MUNKAÜGY
Ajánló:
Előadóink ismertetik Résztvevőinkkel az évközi változásokat és
válaszolnak az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre.
Részletesen kitérnek az aktuális szabályokra, segítik elkerülni a
gyakran előforduló vagy éppen kritikus hibákat.
Témakörök:
Szja változások, aktualitások ▪ Kiküldetés, kirendelés fogalma,
adókötelezettsége ▪ Munkába járásra tekintettel fizethető
költségtérítés ▪ Béren kívüli juttatások 2017-ben ▪ Adómentes
juttatások ▪ Tb, járulék változások, aktualitások ▪ A
foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés aktualitása ▪ A
nyugdíjasok foglalkoztatásának módja ▪ Az ingatlan bérbeadásból
származó jövedelem eho kötelezettségének változása ▪
Vállalkozókat érintő új szabályok a szociális hozzájárulási adóban
▪ Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai ▪ Előlegre vonatkozó
változások ▪ Biztosítási idők összeszámítása ▪ Csecsemőgondozási
díj
jogosultsági
feltételeinek
pontosítása
▪
Táppénz
kedvezményszabály változása ▪ Jogalap nélküli kifizetések
módosítása ▪ Gyermekápolási táppénzre vonatkozó egységes
szabályozás ▪ Munkajogi aktualitások ▪ Minimálbér és garantált
bérminimum 2017 és 2018 ▪ Változások a napi pihenőidőben ▪
Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás új formában ▪ Indulnak a
nyugdíjas szövetkezetek Szakmai konzultáció
JELENTKEZÉS

„Bérszámfejtők…”

2017. 09.13.

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

24 700 + áfa / fő
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő

Cégnév: ..........................................................................................
Cím:

...........................................................................................

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.

Jelentkező neve:

............................................................................

Beosztás:

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

Telefon:

............................... Fax: ...............................................

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!
Elektronikus számlát kérek:

E-mail cím:................................................

Kérek ebédet:

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.

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.

……………………………………………………….

