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AZ ADÓELJÁRÁS, AZ ADÓPER
ÚJ SZABÁLYAI 2018.

www.systemmedia.hu

A KÖNYVELŐ, AZ ADÓTANÁCSADÓ ÉS AZ ÜGYVÉD
SZEREPE AZ ELJÁRÁSBAN

Előadóink:
Vadász Iván,
okleveles adószakértő, alelnök
Magyar Adótanácsadók Egyesülete
Dr. Kises Éva,
ügyvéd, adószakértő

Ajánló:
2018. január 1. napján három új törvény lép hatályba: a
közigazgatási
perrendtartásról
(Kp.),
az
adóigazgatási
rendtartásról (Air.) és az adózás rendjéről szóló, újraírt törvény
(Art.). Bemutatjuk az új jogintézményeket és a várható
nehézségeket. Kiemelendő, hogy az adózóknak már az ellenőrzés
kezdetekor teljes fegyverzetben kell állniuk, mert az eljárás első
szakaszában elkövetett hibák végzetesek lehetnek.
Témakörök:

Időpont és helyszín:
2017. december 4. hétfő
10.00 -15.00 óráig.
Regisztráció 9.00 órától.
Hotel Hungária City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Részvételi díj:
29 900Ft + áfa / fő
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő

Ellátás:
Kávé, tea, reggeli sütemények.

Új szabályozási koncepció ▪ Az eljárások elhúzásának
megakadályozása - Kiemelt célok a szigorítás hátterében ▪
Megelőző biztonsági intézkedések – Korszerű cégszerkezet,
vagyonőrző cég ▪ Adótervezés ▪ Személyes felelősség csökkentése
▪ Adózási alapelvek alkalmazása ▪ Adóeljárás – Az adózói
bizonyítás új időbeli korlátai – Az ügyvezető helyettesítése az
adóeljárásban – Végrehajtás a jogerő előtt ▪ Adóellenőrzés és
jogkövetési vizsgálat ▪ Jogorvoslatok típusai ▪
Adóper – A
keresetlevél és az első tárgyalás jelentősége ▪ Egy ügyben három
bíróság ▪ Könyvelő, adótanácsadó meghatalmazottként a perben ▪
Új bizonyítási rendszer ▪ A végrehajtás szüneteltetésének
lehetőségei ▪ Adózói védekezés taktikái ▪ Aktív és passzív adózói
magatartás az ellenőrzés során ▪ Adózó lehetőségei az ellenőrzés
megkezdésekor ▪ Hallgatás joga ▪ Az adóeljárás negatív
következményei ▪ Beadványok ▪ Az észrevétel, a fellebbezés és a
keresetlevél szükséges tartalma ▪ Új stratégia - Az észrevételben
mindent elő kell adni? ▪ Az adóhatározatok hibái ▪ Konzultáció
JELENTKEZÉS

„Adóeljárás 2018.”

2017.12.04.

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

Jelentkezési feltételek:

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

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

Cím:

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: ..............................................

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.

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.

……………………………………………………

