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ADÓREGGELI A LEITNER+LEITNER SZAKÉRTŐIVEL! 

ADÓELLENŐRZÉSEK, ADÓÁTVILÁGÍTÁSOK 
TAPASZTALATAI, TEENDŐK 

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY 

Előadóink: 
Siklós Márta 
könyvvizsgáló, adótanácsadó 
Leitner+Leitner Tax Kft. 

 
dr. Rácz Nóra 
adótanácsadó manager 
Leitner+Leitner Tax Kft. 
 
Időpont és helyszín: 

2015. október 15. csütörtök  
9 -12.30 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 

Mercure Budapest Metropol Hotel 
1074 Budapest, Rákóczi út 58. 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
19 900 + áfa / fő 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 Ajánló: 

Az előadás célja, hogy bemutassa a magyar adóhatóság ellenőrzési 
rendszerét, ezzel kapcsolatban az ellenőrzések típusait, az 
ellenőrzések során felmerülő jogokat és kötelezettségeket, illetve 
bemutassa a jogorvoslati lehetőségeket. Az előadás tájékoztatást 
nyújt az aktuális adóhatósági ellenőrzési irányelvekről, valamint 
tárgyalja a gyakorlatban felmerülő kérdéseket és tapasztalatokat.  

Témakörök: 

Ellenőrzések típusai, csoportosításuk ▪ Jogok és kötelezettségek az 
ellenőrzés során, jogorvoslati lehetőségek és gyakorlati 
tapasztalatok - tanácsok ▪ Két esetpélda bemutatása illetve az új 
adózás rendjéről szóló törvény ▪ 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: 2015……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


