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KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK 
ADÓZÁSI PROBLÉMÁI 

TAO-CSOPORT ALAPÍTÁS 2019.NOVEMBERÉBEN!! 

Előadóink: 

Vadász Iván 
okleveles adószakértő, a Magyar 
Adótanácsadók Egyesületének alelnöke 
 
Dr. Pallós Veronika 
ügyvéd, adótanácsadó 
 
Időpont és helyszín: 

2019. október 16. szerda 
10:00-15:00 óráig.  
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1189 Budapest, Üllői út 94-98. 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények 

 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 
 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa 
 

 
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: 

A vállalkozások közötti kapcsoltság fennállása lehetőséget ad az 
adóhatóság számára, hogy hátrányos módon beavatkozzék az 
adóalanyok gazdálkodásába, ennek megelőzésére kínálunk 
megoldásokat. Ismertetjük az adóellenőrzések gyakorlati 
tapasztalatait, a védekezés technikáit. Bemutatásra kerül a 
csoportos társasági adóalanyiság jogintézménye, amely jelentős 
könnyítést jelent a vállalkozások életében. 
 

 Témakörök: 

Kapcsolt vállalkozások meghatározásának szabályai, lépései ▪ 
Bejelentési kötelezettségek ▪ Adatszolgáltatás ▪ Adóalap korrekciók 
a Tao-ban és az Áfa-ban ▪ Cégszerkezet átalakítások ▪ A kapcsoltság 
hátrányai ▪ A kapcsoltság megszüntetésének technikái ▪ 
Transzferárazás ▪ Ingyenes ügyletek ▪ ÁFA csoport helye az 
adótervezésben ▪ Felkészülés a 2019. év végén választható 
csoportos társasági adóalanyiságra ▪ Tao csoport előnyei: az 
adókedvezmények és veszteségek szétterítése, a transzferárazás 
megszűnése ▪ Tao csoport alapítása, működése ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS    „Kapcsolt vállalkozások”       2019. október 16. 
System Media 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! 
 

Kérek ebédet:                                 Vegetáriánus menüt kérek:    

 

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. ………………………………………………………. 
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