
 

Információ… 

      Érték... 

           Minőség… 

w w w . s y s t e m m e d i a . h u  

  

MUNKÁLTATÓK, KIFIZETŐK 
ÉV VÉGI FELADATAI 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS, IGAZOLÁSOK, NYOMTATVÁNYOK 

Előadónk: 
 

Mérey Ágnes 
osztályvezető  
Nemzeti Adó és Vámhivatal 

 
 
Időpont és helyszín: 
 

2018. december 13. csütörtök 
10.00 -13.00 óráig.  
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
 

Részvételi díj: 

21 750 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa 
 

(a képzés bőséges büféreggelit 
tartalmaz, de a nap végén lehetőség 
nyílik ebédelni is) 
 
 
Ellátás: 

Meleg reggeli, kávé, tea, sütemény. 
 
 
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 adatszolgáltatás, az igazolások kiadása év végén mindig 
jelentősen megnehezítik a bérszámfejtők, HR ügyintézők 
feladatait. Milyen változások kerültek bevezetésre? Hogyan kell 
kitölteni a nyomtatványokat? Milyen tartalmú igazolásokat kell 
kiadni? Az év végi teendők szakszerű elvégzéséhez ad Önnek 
tájékoztatást, gyakorlati eligazítást és praktikus tanácsokat 
előadónk.  
 

Témakörök: 

Jogszabályi változások rövid ismertetése ▪ Továbbfejlesztett eSZJA 
rendszer legfontosabb ismérvei ▪ Munkáltatói, kifizetői 
adatszolgáltatások szerepe a 2018. évi adóbevallás tervezetek 
összeállításában ▪ Különadó megszűnésével kapcsolatos teendők ▪ 
Kilépő adatlap a 2019. adóévre ▪ Összesített igazolás (18M30) 
adattartalma ▪  Egyszerűsített foglalkoztatásból származó 
jövedelem igazolása ▪  Igazolás az ekho szerint adózó jövedelmekről 
▪ 2019. évi adóelőleg-nyilatkozatok adattartalma ▪ 1+1 %-os 
rendelkező nyilatkozatok kezelése ▪ Konzultáció  

JELENTKEZÉS     „Munkáltatók év végi feladatai”     2018. 12.13. 

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! 

E- számlát kérek:   �     E-mail cím: .......................................................   

A konferenciát követően ebédet kérek, melynek ára 3.200 Ft + áfa: �   

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. ……………………………………………………….  

 


