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ADÓZÁS ÉS SZÁMVITEL
2017.

Előadóink:
Bonácz Zsolt adószakértő,
adótanácsadó
Dr. Orbán Ildikó főosztályvezető
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Széles Imre osztályvezető
ONYF
Kardosné Birkás Anikó
okleveles könyvvizsgáló
Időpont és helyszín:
2016. december 15-16. csütörtökpéntek
9 -16.30 óráig
Regisztráció 8.00 órától.
OKISZ Inkubátorház
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Részvételi díj:
10 000 Ft + áfa / fő/ nap
A kétnapos képzés napjaira különkülön is lehet jelentkezni!
Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés fizetési kötelezettséget
von maga után. A részvételi díjat
számlánk alapján, a rendezvény után
szíveskedjen utalni.
A részvételi díj felnőttoktatásról szól.
A képzés nem tartalmaz ellátást.
A
helyszínen
lehetőség
nyílik
étkezésre.
A részvételi díj nem tartalmazza a
nyomtatott írásos anyagot. Az előadók
Power
Point
prezentációit
a
rendezvény
előtt
elektronikusan
megküldjük résztvevőinknek!
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:
Ajánljuk rendezvényünket mindazoknak, akik szeretnék a 2017-ben
hatályossá váló jogszabályokat, változásokat megismerni és
mindemellett összegyűjteni vállalkozási szakon az ez évi (2016.
képzési
év)
kötelező
krediteket,
továbbá
adószakértő,
adótanácsadó, okleveles adószakértő és könyvvizsgáló krediteket
gyűjteni.
Témakörök:
Adózás rendje ▪ Általános forgalmi adó ▪ Személyi jövedelemadó ▪
Kisadók ▪ TB ▪ Számvitel ▪ Konzultáció
Igényelhető kreditek

(a megfelelőt kérjük x-elni, a regisztrációs számot kitölteni)

□ Regisztrált
mérlegképes

□ Adótanácsadó

□ Adószakértő

Reg. szám:
…………………………

Reg. szám:
…………………………

Reg. szám:
………………………

□ Okleveles

□ Könyvvizsgáló

adószakértő
Reg. szám:
…………………………

JELENTKEZÉS

Reg. szám:
…………………………

„Adó, számvitel 2017.” – 2016. december 15-16.

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

Jelentkező neve (születési név is): ..........................................................
Lakcíme: .........................................................................................
Születési hely, idő: .............................
Telefon: ...............................

Anyja neve: ..............................

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

Számlázási név, cím: ............................................................................
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: 2016……………………………..

P. H.

……………………………………………………….

