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  HATÁRTALAN 
FOGLALKOZTATÁS 

MIRE KELL FIGYELNI, HA MÁS ORSZÁGBAN VAN  
A MUNKAVÉGZÉS? 

Előadónk: 

Horváthné Szabó Beáta 
adótanácsadó 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2019.március 26. kedd 
10 -15 óráig.   
Regisztráció 9.00-tól. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
 
Részvételi díj: 

29.900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa/ fő 
 
ON-LINE képzés: 17 900 Ft / 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: 

Legyen szó magyarok külföldi munkavállalásáról, vagy külföldiek 
magyarországi munkavégzéséről fontos ismerni az egyes 
juttatások és a költségek elszámolására vonatkozó szabályokat. A 
munkavégzés történhet kiküldetésben, külföldi munkaviszonyban, 
sőt akár még párhuzamosan is. A munkavállaló kiköltözhet, de 
részben a hazájában, vagy akár több ország területén is 
dolgozhat.  A munkáért járó díjazást fizetheti a küldő és a fogadó 
munkáltató egyaránt. Nemzetközi porondon a magyar szabályozás 
mellett ismerni kell az uniós irányelvek és a nemzetközi 
egyezmények hatását mind adózás, mind biztosítási szempontból.  

 

Témakörök: 

Adókötelezettség vizsgálata ▪ Több jogviszony létesítése ▪ 
Munkavégzés Egyezményes országban ▪ Munkavégzés nem 
egyezményes országban ▪ Elszámolásra vonatkozó szabályok ▪ 
Kiküldetés társadalombiztosítási szabályokra gyakorolt hatása ▪ 
Külföldiek adózása Magyarországon ▪ Tb kötelezettség vizsgálata 
külföldi jogviszony esetén ▪ 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:  ...............................................  

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. ………………………………………………………. 

 


