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KIKÜLDETÉSEK ELSZÁMOLÁSA 
2019-BEN – SZAKMAI REGGELI 

Előadónk: 
 

Horváthné Szabó Beáta, 
adótanácsadó 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2019. február 27. szerda 
10.00 -13.00 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1189. Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 
 

23 750 Ft + áfa / fő  
 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő 
Háromfogásos ebéd 13.00 órától  
a szálloda éttermében. 
 
 

Ellátás: 

Bőséges svédasztalos üzleti reggeli, 
kávé, tea és frissítők 
 
 
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: 

Vannak olyan munkakörök is, amelyeknél nincs állandó 
munkavégzési hely, mert a dolgozó a lakásáról indul közvetlenül 
az ügyfelekhez. Mit tekintünk kiküldetésnek? Rövidtávon, vagy 
akár éveken keresztül is dolgozhat valaki kiküldetésben?  
A dolgozók részére minden többlet kiadást meg kell téríteni. De 
melyek ezek a költségek és milyen módszereket érdemes követni, 
hogy megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak? Csökkenthető-e  
az adminisztráció? Külföldi kiküldetéseknél előfordul, hogy  
a bérszámfejtést követően derül ki, hogy akár az szja, akár a tb 
járulékokat rosszul állapítottuk meg. Mely időpontig lehet 
önellenőrizni? Mi az az AJK nyomtatvány? Előadásunk során 
ezekre a kérdésekre keressük a választ. 
 

Témakörök: 

Üzleti út, kiküldetés fogalmai ▪ Kiküldetés, kirendelés, változó 
munkahely ▪ Üzleti utazás során felmerülő kiadások elszámolása ▪ 
Költségtérítés fizetésekor alkalmazandó nyomtatványok ▪ Utólagos 
elszámolás gyakorlati kérdései ▪ Belföldi kiküldetésen felmerülő 
kiadások * Étkezést vagy napidíjat fizessünk ▪ Szállás, hotel, 
bérelt lakás adókötelezettségének vizsgálata ▪ Utazási költségek 
elszámolása ▪ Munkába járás és hivatali utazás elkülönítése, 
jelentősége ▪ Külföldi kiküldetés értelmezése ▪ Kettős adózásról 
szóló egyezmények fontossága ▪ Illetőség meghatározása ▪ 
Adóztatás helyének eldöntése ▪ Adó és járulékok alapjának 
kiszámítása ▪ Elrontottam, hogyan módosítható önellenőrzés, és 
AJK ▪ Szakmai konzultáció 

JELENTKEZÉS                       „Kiküldetés”               2019.02.27. 
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:    �                                Vegetáriánus menüt kérek: � 
 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 
E-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: 2019……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


