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BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK 
2018. 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, KIKÜLDETÉSEK 
Előadóink: 
 

 

Horváthné Szabó Beáta  
igazgató, 
Deloitte Zrt. 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2018. március 13. kedd 
10.00 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.30 órától. 

 

Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 
 

29 900Ft + áfa / fő  
Ebéd igényelhető: 3 800 Ft +áfa/ fő 
 
 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 

 
 
 
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: 

A munkáltatónak extra kiadásai keletkezhetnek, ha a dolgozó a 
lakóhelyétől távol dolgozik, vagy a munkavégzés szokásos helyétől 
eltérő helyen végzi munkáját. Az utazással, szállással kapcsolatos 
költség megfelelő dokumentációval adómentesen elszámolható, míg 
dokumentáció hiányában számos kockázatot rejt magában. Csábító 
kilométerenként 15 Ft költségtérítést kapni, de vajon milyen 
esetekben fizethető adófizetés nélkül ez a dolgozónak. Jár vagy 
adható? Munkába jár, vagy üzleti célból utazik, ha a lakásról indul 
üzleti partnerhez? Kiküldetés elrendelése, vagy külföldi út utólagos 
elszámolása? Számos további kérdés merül fel e témakörrel 
kapcsolatosan. Előadásunk során tematikusan dolgozzuk fel az egyes 
fogalmakat, a kifizetések minősítését adójogi szempontból és azok 
adókövetkezményeit különös figyelemmel nem csak a belföldi, 
hanem a külföldi kiküldetések kapcsán felmerülő sajátosságokra is. 

Témakörök: 

Dolgozói juttatások rendszere, mely nem egyenlő a cafeteriával ▪ 
Munkáltatói juttatások típusai ▪ Dolgozók részére adott juttatások 
adójogi minősítése és szja eho/járulék vonzata ▪ Közkedvelt 
cafeteria juttatások ▪ Egyes meghatározott juttatások, melyek 
tipikusan nem cafeteria elemek ▪ Adómentes juttatások ▪ 
Költségtérítés ▪ Utólagos elszámolás az szja rendszerében ▪  
Kiküldetés ▪ Üzleti utazás során gyakran felmerülő kiadások 
elszámolása rövid és hosszú távú kiküldetések esetén ▪  Külföldi 
kiküldetés esetén irányadó szja és tb szabályok ▪ Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS          „Béren kívüli juttatások”        2018.03.13. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 

Cégnév:  .........................................................................................

 

Cím:   ..........................................................................................

 

Jelentkező neve:   ............................................................................

 

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

 

Telefon:  ...............................  Fax:  ..............................................
 
 

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


