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Art, Szja, Tb és járulék, Szocho, Pénzbeli ellátások

Elıadók:

Széll Zoltánné
szakmai fıtanácsadó, NAV

Bagolyné Hampó Anita
Készüljön fel velünk a jövı évi jogszabályváltozásokra! Adónapunkon Ön
teljes áttekintést kap a 2019-es évet érintı art, szja, tb és járulékszabályok,
szociális hozzájárulási adó és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak
változásairól. Várjuk rendezvényünkre tisztelettel! Ízelítı a tartalomból:
SZJA 2019  Az állandó lakóhely új fogalma  Adómentes rendelkezések évközi
változása  Egyes módosuló és új adómentes szabályok  Kisadózó vállalkozások
tételes adója  Áttérı ügyvédi irodákat érintı módosítások  Osztalék utáni adót
kiváltó adó  Adóalanyiság megszőnésével kapcsolatos módosítások  Egyéb
pontosító
jellegő
rendelkezések

Magánszemélyek
különadójának
megszüntetése  2019-tıl hatályba lépı jelentıs módosítások  Bevallás 
Adóelıleg-nyilatkozatok  Egyes juttatások adókötelezettségével kapcsolatos
változások  Adómentes juttatások változása  TB és járulék változások 2019 
Biztosítottak körét érintı változás  Saját jogú nyugdíjas tb jogállásának változása  Ki
minısül saját jogú nyugdíjasnak? Biztosítottnak nem minısülı foglalkoztatott
nyugdíjas  Kereseti korlátozásra vonatkozó nyugdíj szabályok alkalmazása 
Járulékmérték változás  Egészségügyi szolgáltatási járulék havi és napi összege 
Adatszolgáltatási kötelezettség határidejének változása  Vállalkozók járulékfizetési
kötelezettségét érintı változások  A kiegészítı tevékenységet folytató egyéni és
társas vállalkozó  A Tb. fedezeti rendszerét megalapozó jogi szabályozás változása
 Szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény  Az új adónem
specialitása  Az adófizetésre kötelezettek köre  Az adó alapja  Az adó mértéke 
Az adókötelezettség alól történı mentesülés speciális szabályrendszere  Az egyéni
és társas vállalkozókra vonatkozó különös szabályok  Mezıgazdasági ıstermelı
adókötelezettsége  Az adó bevallása, befizetése  Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
adókedvezmények rendszerének változása, adókedvezmények új rendszere 
2019. január 1-jétıl munkaviszonyt létesítı munkavállaló utáni kedvezmények  Az
adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok  Szakképzettséget nem igénylı és
mezıgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény  A
munkaerıpiacra lépık  A három vagy több gyermeket nevelı munkaerıpiacra lépı
nık  Megváltozott munkaképességő személyek után érvényesíthetı adókedvezmény  Közfoglalkoztatottak után érvényesítetı adókedvezmény  Kutatók
foglalkoztatása után érvényesíthetı adókedvezmény  A K+F tevékenység után
érvényesíthetı adókedvezmény  Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2019 
Pénzbeli ellátásokat érintı várható változások 2019-tıl  2018. évben a gyakorlatban
felmerült problémák és megoldások  Kifizetıhelyi nyomtatványok használata 
Adóeljárás változások 2019  Kapcsolattartási szabályok bıvítése  Adóbiztosíték
szabályok kiegészítése  Egyéni vállalkozók SZJA bevallási határidejének
módosítása, NAV bevallási tervezet  Jogkövetkezmények: mulasztási bírság,
adóbírság  A késedelmi pótlék mértékének újraszabályozása  Önellenırzési pótlék
újragondolása  Adóvégrehajtás változásai Szakmai konzultáció
A konferencia összes témaköre a www.hunder.hu oldalon érhetı el, melyet a
jogszabályok elfogadásának ütemében folyamatosan aktualizálunk!

JELENTKEZÉSI LAP - 2018.11.13
Várjuk jelentkezését a www.hunder.hu weblapon, vagy faxon: (1) 453-0511
Név: ............................................................................................................................
Beosztás: ...................................................................................................................
Telefon: .................................................... Fax: ......................................................
E-mail: ........................................................................................................................
Az e-mail címem, ill. faxszámom megadásával hozzájárulok, hogy meghívóikat és
tájékoztatóikat részemre személyre szólóan e-mailen, ill. faxon küldjék.

A cég neve: ................................................................................................................
A cég címe: .............................................. adószáma: ............................................
Ebédet kérek: , nem kérek: . Fizetés átutalással: , készpénzben: . (kérjük megjelölni)
Adataim megadásával kifejezetten hozzájárulok, hogy a Hunder MS Kft. kezelje a megadott adataimat
az Adatkezelési szabályzatában (http://hunder.hu/jognyilatkozat) meghatározottak szerint.
........................................, 2018. ........................
cégszerő aláírás

P.H.

társadalombiztosítási szakértı

Kopányiné Mészáros Edda
tájékoztatási kiemelt szakreferens, NAV

Dr. Kovács Ferenc
adószakértı
Idıpont:

2018. november 13. kedd
Elıadások: 9.00 – 16.30 óra
Érkezés:
8.00 – 9.00 óra
Helyszín:

Hotel Hungaria City Center ****
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Elhelyezés: kényelmes ülıhelyekkel,
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; (30) 697-1495
Fax: (1) 453-0511
info@hunder.hu; www.hunder.hu
Ellátás: kávé, frissítık, reggeli sütemények.
Háromfogásos ebéd kb. 12.00-13.00 óra
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.

