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TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KÖTELEZŐ 
NYILVÁNTARTÁSA NEMZETKÖZI 

CÉGSTRUKTÚRÁK ESETÉN 

Előadóink: 
 

Karácsony Balázs 
nemzetközi adómenedzser, 
adótanácsadó  
Crystal World Wide Limited 
 
Dr. Nagy Szabolcs 
jogi igazgató, adószakértő 
Crystal World Wide Limited 

 
Időpont és helyszín: 
 

2018. február 7. szerda 
10.00 -12.00 óráig.  
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungaria City Center 
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 

 
 

Részvételi díj: 
 

19 900 Ft + áfa / fő 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények, szendvics. 

 
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. 

  
Ajánló: 

2017-ben minden Európai Uniós tagállamban implementálni 
kellett azt az irányelvet, amely a tényleges tulajdonosok 
kötelező nyilvántartására vonatkozik. A szabályozás 
illeszkedik az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek 
által meghirdetett, transzparenciát elősegítő intézkedések 
sorába. Ez az új szabályozás azonban rengeteg kérdést vet fel 
mind jogalkotói, mind jogalkalmazói oldalról. A legfontosabb 
az, hogyan fogja mindez érinteni a nemzetközi 
cégstruktúrákat jogi, pénzügyi és adózási szempontból a 
tényleges tulajdonosok szintjén. Erről, és a többi aktuális 
kérdésről és a lehetséges megoldásokról tartanak majd 
előadást a Crystal Worldwide Group munkatársai. 
 

Témakörök: 

Amit a szabályozásról tudni kell ▪ Esettanulmányok az Európai Unió 
egyes országaiból ▪ Mit jelent a szabályozás a gyakorlatban? ▪ Off-
shore: veled vagy nélküled? – avagy milyen céges konstrukciók 
alkalmasak a szabályozás jelentette üzleti kockázatok mérséklésére 
▪ 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: 2018……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  
 


