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  AZ IPARŰZÉSI ADÓ 
CSÖKKENTÉSE  

A HELYI ADÓK RENDSZERE 2017-2018. 

Előadóink: 
 

 
Vadász Iván, 
okleveles adószakértő, alelnök 
Magyar Adótanácsadók Egyesülete 
 
Dr. Kises Éva,  
ügyvéd, adószakértő 
 
 
Időpont és helyszín: 

2018.október 4. csütörtök  
10.00 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 

 

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

29 900 Ft + 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. 
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

  

Ajánló: 

Az előadás során áttekintjük az iparűzési adó optimalizálásának 
lehetőségeit, a helyi adók típusait és részletesen bemutatjuk az 
adóellenőrzések gyakorlatát, valamint az adózók védekezési 
lehetőségeit. 

 

Témakörök: 

Az iparűzési adó optimalizálása ▪ Állandó és ideiglenes jellegű 
tevékenység ▪ Tévhitek a közvetített szolgáltatásról ▪ Az 
alvállalkozás fogalmának félreértése ▪ Vállalkozói szerződések 
elhatárolása a megbízási szerződésektől, vegyes szerződések ▪ 
Különleges adóalanyok: lakáskiadók, kereskedelmi képviselet, 
társasház, lakásszövetkezet, KATA-KIVA-EVA, kapcsolt vállalkozás 
▪ Gyakori esetek: rezsiköltség; utazásszervezői tevékenység; vízi 
közmű¬ és csatornaszolgáltatások ▪ Az iparűzési adó megosztása 
telephelyek szerint ▪ Vagyoni típusú adók: Építményadó és 
telekadó ▪ Településenkénti eltérések - önkormányzati jogok ▪ 
Építményadó ▪ Kinek kell adót fizetnie? ▪ Telekadó ▪ Alapterület és 
korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás ▪ Nonprofit szervezetek 
helyi adó-mentessége ▪ A használat értelmezése ▪ Jogesetek, 
egyéb feltételek ▪ Összefüggések a társasági adóval ▪ Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS              „Az iparűzési adó”               2018.10.04. 
 

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. …………………………………………………… 

 


