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ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA

BÉRSZÁMFEJTİK ÉVKÖZI
ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA
ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A BÉRSZÁMFEJTİK MUNKÁJÁBAN
Elıadóink ismertetik Önökkel az évközi változásokat és válaszolnak az ezzel
kapcsolatosan felmerülı kérdésekre. Részletesen kitérnek az aktuális
szabályokra, segítik elkerülni a gyakran elıforduló vagy éppen kritikus
hibákat. Ízelítı a tartalomból:
Szja változások, aktualitások  Évközi adóváltozások a 2018. évi nyári
adócsomag alapján  Az Szja tv., a Katv., a Különadó tv. módosításai  Az állandó
lakóhely új fogalma  Egyéni vállalkozókat érintı módosítások  Egyes módosuló
és új adómentes szabályok  Kisadózó vállalkozások tételes adója  Áttérı ügyvédi
irodákat érintı módosítások  Osztalék utáni adót kiváltó adóhoz kapcsolódó
rendelkezések  Adóalanyiság megszőnésével kapcsolatos módosítások 
Magánszemélyek különadója  A magánszemélyek különadójának
megszüntetésével összefüggı szabályok  Felkészülés a 2019. adóévre elfogadott, 2019-tıl hatályba lépı jelentıs módosítások  Bevallással kapcsolatos
változások  Adóelıleg-nyilatkozatokkal kapcsolatos változások  Egyes
juttatások adókötelezettségével kapcsolatos változások  Tb, járulék változások,
aktualitások  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait megilletı egyes
befizetéseket érintı évközi változások  A járulékszabályozás  Biztosítottak
körének változása  Biztosítás szünetelésére vonatkozó szabályok változása  A
tanulmányokat folytató vállalkozók körének bıvítése  Az egészségügyi
szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséghez kapcsolódó eljárási szabályok változása
 A megállapodás alapján fizetendı nyugdíjjárulékra vonatkozó szabályok is 
Szociális hozzájárulási adó  A szociális hozzájárulás alól mentesített jövedelmek
 A megváltozott munkaképességő egyéni, illetve a társas vállalkozók szociális
hozzájárulási adóból érvényesíthetı adókedvezménye  Egészségügyi
hozzájárulás  Az egészségügyi hozzájárulás alól mentesített személyi kör
bıvülése  A nem pénzbeli juttatás utáni eho  A biztosítottak bejelentésének és a
járulékbevallás teljesítésének összhangja  Az adóhatósági értesítésekkel
kapcsolatos teendık  Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai  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  Pénzbeli ellátásokat érintı változások 2018-tól 
Munkajogi aktualitások  A munkaügyi ellenırzés újdonságai: nincs fellebbezés!
 Új uniós irányelv a kiküldött munkavállalókról: teljes béregyenlıség?  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  Várható változások
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Elıadó(k):

Dr. Asztalos Zsuzsanna
osztályvezetı, NAV

Széll Zoltánné
szakmai fıtanácsadó, NAV

Bagolyné Hampó Anita
társadalombiztosítási szakértı

Dr. Kártyás Gábor
munkajogász
Idıpont:

2018. szeptember 11. kedd
Elıadások: 9.30 – 16.30 óra
Érkezés:
9.00 – 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: 3.800 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. 12.00 - 13.00 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.

