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FELKÉSZÜLÉS A 2017-ES ADÓÉVRE 
A NAV SZAKÉRTŐIVEL 

ART, SZJA, ÁFA, TAO, TBJ 

Előadóink: 
  

Andrási Jánosné  (szja, KATA) 
osztályvezető 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Dr. Papp Adrienn  (art) 
főosztályvezető-helyettes 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Dr. Németh Nóra (tao, KIVA) 
adószakreferens 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Széll Zoltánné (tb. járulék fedezete) 
szakmai főtanácsadó 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Sike Olga (áfa) 
főosztályvezető-helyettes 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
 
Időpont és helyszín: 
 

2017. január 25. szerda 
9 -16.30 óráig. 
Regisztráció 8.00 órától. 
 
Hotel Hungaria City Center 
1078 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Részvételi díj: 
 

24 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2800 Ft + 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.  

  

Szja: Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások 2017-ben ▪ 
Adómentes juttatások ▪ A kisvállalkozói kedvezmény ▪ Katás bevétel 
értékhatárának emelkedése ▪ Költségtérítések ▪ A családi 
kedvezményt érintő változások 
 

Áfa: Ingatlannal kapcsolatos szabályok ▪ Fordított adózás ▪ Adómérték 
csökkenés ▪ A számla adattartalmát érintő módosítás ▪ Online 
pénztárgéppel történő nyugtaadásra kötelezettek körének 
kiterjesztése 
 

Tao, KIVA: A jogdíjkedvezmények-szigorítása ▪ Új adóalap-
kedvezmények ▪ Az ingyenes juttatások kezelése ▪ Kapcsolt 
vállalkozással szemben fennálló behajthatatlan követelésre vonatkozó 
csökkentő tétel alkalmazása   
 

Art: Adózók minősítése ▪ Adószám törlése ▪ Fokozott adóhatósági 
felügyelet ▪ A korlátozott felelősség áttörése ▪ EKAER ▪ Ellenőrzés ▪ 
Hatósági eljárás ▪ Végrehajtás ▪Elévülés 
 

Tbj.: Biztosítottak körének pontosítása ▪ Biztosítási kötelezettség alól 
mentesített személyek ▪ Járulék-, szocho, eho mértékének változása ▪ 
Vállalkozókat érintő változások  

 

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

□ Regisztrált 
mérlegképes 

□ Adótanácsadó □ Adószakértő 
□ Okleveles 
adószakértő 

Reg. szám: 

……………………… 

Reg. szám: 

………………………… 

Reg. szám: 

………………………… 

Reg. szám: 

………………………… 

 

JELENTKEZÉS                 „Adó 2017.”           2017. január 25. 

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

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

Számlázási név, cím: ............................................................................  

 

Kérek ebédet: � 
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. ……………………………………………………….  

  


