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ADÓZÁS 2018.
ÚJ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS, ELEKTRONIKUS
ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ÁFÁBAN, SZJA VÁLTOZÁS

Előadóink:
Dr. Asztalos Zsuzsa (szja,KIVA)
osztályvezető, NAV
Dr. Papp Adrienn (adóigazgatás)
főosztályvezető-helyettes, NAV
Sike Olga (áfa)
főosztályvezető-helyettes, NAV

Időpont és helyszín:
2017. november 23. csütörtök
9 -16.30 óráig.
Regisztráció 8.00 órától.
Hotel Hungaria City Center
1078 Budapest, Rákóczi út 90.

Részvételi díj:
29 900 Ft + áfa / fő
Ebéd igényelhető: 3200 Ft + áfa /fő

Témakörök:
Szja: Az adózás rendjének újraszabályozásával összefüggő
módosítások az Szja tv.-ben ▪ Módosuló és új fogalmak ▪ Az egyes
jövedelmek adóztatására vonatkozó szabályok módosításai ▪
Költségelszámolással kapcsolatos szabályok változásai ▪ Módosuló
adómentes juttatások és új adómentes rendelkezések ▪ KIVA ▪
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Áfa: Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól (számlázó
programmal előállított számlák, nyomdai úton előállított számlák
esetén) ▪ Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos változások ▪
Adómérték csökkenések ▪ Az Áfá-ra vonatkozó egyes eljárási
szabályok beépülése az Áfa tv-be
Adóigazgatás: Az adóigazgatási eljárás szabályainak megújítása ▪
Az új szabályozás koncepciója ▪ Az Air. és az Art. viszonya ▪ Az
adóigazgatási eljárás alapelvei (Air., Art.) ▪ A Ket. helyébe lépő
közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) rendelkezéseinek
beépítése ▪ Az ellenőrzés megújuló szabályai ▪ Jogorvoslati eljárás
▪ Az adóigazgatás folyamata ▪ Az adókötelezettségek ▪ Egyes
adóigazgatási eljárások ▪ Elévülés ▪ Jogkövetkezmények ▪
jogkövetkezmény alóli mentesülés ▪ Adótanácsadói, adószakértői,
okleveles adószakértői tevékenység bejelentése ▪ Az állami adó- és
vámhatóság által nyújtott szolgáltatások ▪ Mellékletek ▪ Önálló
adóvégrehajtási törvény – Avt.
JELENTKEZÉS

„Adózás 2018.”

2017. november 23.

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

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.

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

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

Jelentkező neve: .......................................................................
Beosztás: .............................. E-mail: .......................................
Telefon: ............................. Fax: ...........................................
Kérek ebédet:
Elektronikus számlát kérek:

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!

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. ……………………………………………………….

