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Bagolyné Hampó Anita
A bérszámfejtéssel foglalkozó szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylı
munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. Elıadóink közvetlen,
közérthetı, és gyakorlatias elıadásai megkönnyítik a változások megismerését és a napi
munkába történı beépítését. Döntsön a konferenciánkon való részvétel mellett, hogy
elsajátítsa a munkájához szükséges új ismereteket! Ízelítı a tartalomból:
Szja 2017  A nem önálló tevékenységi körök bıvülése  Kiküldetés, hivatali, üzleti
utazás fogalma  Munkába járásra tekintettel fizethetı költségtérítés  Az általános
személygépkocsi normaköltség emelt összege  A családi kedvezményt érintı
változások  Az elsı házasok kedvezményét érintı változás  Munkáltatók, kifizetık
adminisztrációs terheit csökkentı módosítások  Adóbevallás a 2016-os évrıl 
Öngondoskodáshoz kapcsolódó rendelkezéseket érintı változások  A
nyugdíjbiztosítási szerzıdéshez kapcsolódó módosult szabályok  Béren kívüli és
egyes meghatározott juttatások 2017-ben (éves keretösszeg, rekreációs keretösszeg, a
2016. december 31-éig béren kívülinek minısülı juttatások adójogi sorsa, az adó
alapjának csökkenése)  Tıkejövedelmeket érintı módosítások (TBSZ, ellenırzött
tıkepiaci ügyletek, kamat)  Adómentes juttatások 2017-ben  A kisvállalkozói
kedvezmény és a kisvállalkozói adókedvezmény értékhatárai megszőnnek  A fizetı
vendéglátók tételes átalányadója  A „túlvont”ekhós nyugdíjjárulék visszaigénylése 
Emelkedik a tételes adó alá tartozó katás bevétel értékhatára  Kiegészítı
tevékenységet folytató kisadózó, ha keresıképtelen  A kiszámlázott, de az
adóalanyiság megszőnéséig be nem folyt bevétel adójogi sorsa  Költségek fedezetére
vagy fejlesztési célra kapott támogatás  Tb 2017  A társadalombiztosítás fedezeti
rendszerét érintı változások, aktualitások  Biztosítottak körének bıvülése (bejelentés,
bevallás teljesítése az új személyi kör tekintetében)  Biztosítási kötelezettség alól
mentesített személyek  Vállalkozókat érintı változások (különféle ellátások folyósítása
mellett történı járulékfizetés, több társas vállalkozásban történı tevékenység folytatása)
 A magasabb összegő társadalombiztosítási ellátás megszerzése érdekében
benyújtható nyilatkozat  Új kedvezmények a szociális hozzájárulási adóban (K+F
tevékenységet folytató vállalkozás, Karrier Híd program)  A szociális hozzájárulási
adóból érvényesíthetı kedvezmények igénybevétele  A szociális hozzájárulási adó
csökkentése, átmeneti szabályok, kedvezmények  Egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásai 2017  Elılegre vonatkozó változások  Igényérvényesítéshez kapcsolódó
kiegészítı szabályozás  Biztosítási idık összeszámítása  Csecsemıgondozási díj
jogosultsági feltételeinek pontosítása  Gyermekgondozási díj jogosultsági feltételeinek
pontosítása  Táppénzre való jogosultság idejének meghatározása  Táppénz
kedvezményszabály változása  Jogalap nélküli kifizetések módosítása 
Gyermekápolási táppénzre vonatkozó egységes szabályozás  Munkajogi változások
2017  Minimálbér és garantált bérminimum emelés  Év eleji bérrendezések kérdései
 Napi pihenıidı: új szabály január 1-jével  Újdonságok a diákmunkában 
Szabadságtervezés  Szakmai konzultáció - egyéni kérdések megválaszolása

JELENTKEZÉSI LAP - 2017.01.18
Várjuk jelentkezését a www.hunder.hu weblapon, vagy faxon: (1) 453-0511
Név: ............................................................................................................................
Beosztás: ...................................................................................................................
Telefon: .................................................... Fax: ......................................................
E-mail: ........................................................................................................................
e-mail címem megadásával hozzájárulok, hogy meghívóikat részemre e-mail-en küldjék.

A cég neve: ................................................................................................................
A cég címe: .............................................. adószáma: ............................................
Ebédet kérek: , nem kérek: . Fizetés átutalással: , készpénzben: . (kérjük megjelölni)
Adatkezelési Nyilatkozat: Adataim megadásával hozzájárulok, hogy a jövıben személyre szólóan
küldjék meg konferencia tájékoztatóikat. Faxon küldött rendezvény meghívóikat a következı
faxszámra várom: ……………………………...… (kitöltése nem szükséges, ha a fenti faxszám megfelelı!)
........................................, 2017. ........................
cégszerő aláírás

P.H.

társadalombiztosítási szakértı

Dr. Kártyás Gábor
munkajogász
Idıpont:

2017. január 18. szerda
Elıadások: 10:00 – 16.00 óra
Érkezés:
9.00 – 10.00 óra
Helyszín:

Hotel Hungaria City Center ****
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Elhelyezés: jegyzetelésre alkalmas asztalokkal berendezett konferenciateremben.
További részletek: www.hunder.hu/helyszinek

Díjak:

20 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezı regisztrált ügyfeleinknek. EZT AJÁNLJUK!
23 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezıknek, vagy egy
cégtıl több résztvevı esetén

25 900 Ft + ÁFA / fı
Ebéd nélküli ár: 3.000 Ft + ÁFA-val
kevesebb a fentieknél, ilyen irányú igényét
jelezze a jelentkezésnél!
Hunder MS Kft.
Tel: (1) 453-0510; Fax: (1) 453-0511
Mobil: (30) 697-1495
info@hunder.hu; www.hunder.hu
Ellátás: kávé, frissítık, reggeli sütemények.
Háromfogásos ebéd kb. 12.30 - 13.30 között
a szálloda éttermében. A konferencia díja
költségként elszámolható, tartalmazza az
elıadások, a konzultáció, az oktatási
segédanyag; a reggeli sütemény, a 3
fogásos ebéd, valamint az elfogyasztott
kávé és üdítı költségeit. A meghívó a
Hunder MS Kft. részérıl ajánlatnak minısül,
a konferenciára jelentkezés az ajánlat
elfogadásának
számít,
és
fizetési
kötelezettséget von maga után. A díjat
számlánk
kézhezvételét
követıen
a
11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlára
szíveskedjenek
átutalni
a
számlaszám feltüntetésével. Az étkezési
költséget (beleértve a reggeli frissítık és az
ebéd költségét is) a számlán külön sorban
közvetített szolgáltatásként számlázzuk
tovább. A természetbeni juttatás után
fizetendı közterheket a Hunder MS Kft. nem
vállalja át. A jelentkezéseket írásban
visszaigazoljuk. Lemondást csak írásban
fogadunk el a rendezvényt megelızı 3.
munkanapig. Ezt követıen történı lemondás
esetén a díj 50%-a + áfa fizetendı.

