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Széll Zoltánné
A bérszámfejtéssel foglalkozó szakemberek nagy gondosságot és körültekintést
igénylı munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. Döntsön a
részvétel mellett, hogy elsajátítsa a munkájához szükséges új ismereteket!
Szja 2018  Személyi jövedelemadó, egyszerősített közteherviselési hozzájárulás,
kisadózók tételes adója 2018-ban  Adóbevallás a 2017-es évrıl  A munkáltatói,
kifizetıi feladatokat 2018-tól az szja tv. tartalmazza  Adó-adóelıleg alapja, ha a
magánszemély köteles az eho és szocho fizetésére  Az iskolarendszerő képzés új
fogalma  Tulajdonostársak közössége által értékesített, hasznosított ingatlan, vagyoni
értékő jog, ingóság, értékpapír értékesítése, hasznosítása esetén a költségelszámolásra
vonatkozó új szabályok  A tételes átalányadózás új feltételei a fizetıvendéglátó
tevékenységnél  A saját személygépkocsi fogalmának változása  A saját tulajdonú
személygépkocsi tulajdonának igazolása  A mobilitási célú lakhatási támogatás új
szabályai  Új adómentes jövedelmek (elengedett és a munkáltató által megtérített
diákhitel-törlesztés, különbözı ösztöndíjak, elsı sikeres nyelvvizsga és idegen nyelvő
emelt szintő érettségi díjának visszatérítése, stb.)  A kifizetıt terhelı ekho új mértéke 
A kifizetı mentesülése az ekho alól  A kisadózók tételes adóját alkalmazó egyéni
vállalkozó  TB 2018  A foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetést érintı
változások, aktualitások  A közérdekő nyugdíjas szövetkezet, a nyugdíjasok
foglalkoztatásának alternatív módja  A tagsági megállapodás tartalma  A munkát
végzı tag társadalombiztosítási jogállása (nyugdíjas és nem nyugdíjas)  Szociális
hozzájárulási adófizetés kötelezettség alakulása  A kifizetıt terhelı egészségügyi
hozzájárulás  Szakképzési hozzájárulás alól történı mentesítés  A bejelentés
szabályai  A járulékszabályozás aktuális kérdései  A tanulmányokat folytató kisadózó
 Egészségügyi szolgáltatási járulék mérték változása  Az adóeljárási szabályozás
változása  A biztosítotti bejelentés és a járulékbevallás összhangjának
megteremtésével összefüggı támogatói eljárás  Szociális hozzájárulási adó  Az
adómérték változása, átmeneti szabály alkalmazása  A kedvezménymértékek
változása  Adóeljárási szabályozás változásával összefüggı változások  A kifizetıt
terhelı egészségügyi hozzájárulás mértékének változása, átmeneti szabály alkalmazása
 Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem eho kötelezettségének változása 
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2018  Foglalkoztatók társadalombiztosítással
összefüggı feladatai  TB kiskönyv vezetése  Határozathozatal változásai 
Ügyintézési határidık módosításai 2018-tól  Új eljárási szabályok 2018-tól: kérelem
visszautasítása, automatikus döntéshozatal, végleges döntés  Új törvény
bevezetésének hatása az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak eljárásainál 
Változások 2018-tól  Munkajog 2018  Minimálbér 2018  A munkaszüneti napok
körüli munkarend: munkaidı-beosztási kérdések a hosszú hétvégéknél  A
munkavállaló egészségi állapotának változásával kapcsolatos új munkáltatói
kötelezettségek  A várandós nı munkakörének módosítása elıtti teendık 
Érdekképviseleti vezetık munkajogi védelme: változó fogalom  A szövetkezetei
foglalkoztatás újdonságai: diákok és nyugdíjasok  Munkaügyi adminisztráció az új
polgári perrendtartás és közigazgatási eljárási törvény mellett  Szakmai konzultáció

JELENTKEZÉSI LAP - 2018.02.21
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!)
........................................, 2018. ........................
cégszerő aláírás

P.H.

szakmai fıtanácsadó, NAV

Bagolyné Hampó Anita
társadalombiztosítási szakértı

Dr. Kovács Szabolcs
munkajogász
Idıpont:

2018. február 21. szerda
Elıadások: 9.30 – 16.30 óra
Érkezés:
8.30 – 9.30 óra
Helyszín:

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

Díjak:

21 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezı regisztrált ügyfeleinknek, vagy egy cégtıl több
résztvevı esetén. EZT AJÁNLJUK!
24 900 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezıknek

27 900 Ft + ÁFA / fı
Ebéd nélküli ár: 3.200 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.

