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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FELADATOKAT
ÉRINTİ 2019 ÉVI VÁLTOZÁSOK
A foglalkoztatáshoz a munkajogi feladatok mellé társadalombiztosítási feladatok is
kapcsolódnak függetlenül attól, hogy az adott munkáltató társadalombiztosítási
kifizetıhely vagy sem. Elıadóink a 2019. évi változások mellett ismertetik minden
foglalkoztatóra nézve kötelezı feladatokat és határidıket. Az elıadás kiemelt témája a
2019. január 1-jén hatályba lépı szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény,
és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) módosítása.
Foglalkoztató társadalombiztosítási feladatai a jogviszony létrejöttekor  Biztosítotti
bejelentés  Igazolások kiadása  TB kiskönyv  Határozott és határozatlan idejő
munkaviszony hatása az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira  Pénzbeli ellátási
igények átvétele, továbbítása  Minimálbér és garantált bérminimum alkalmazása 
Betegszabadság és a táppénz kapcsolata  Munkaviszony megszőnéséhez
kapcsolódó társadalombiztosítási feladatok  TB kiskönyv vezetése, kiadása 
Foglalkoztató egyéb feladatai  Regisztráció  Kifizetıhely esetén  Foglalkoztató
felelıssége  Méltányossági kérelemhez kapcsolódó feladatok  Járási hivatal felé
tájékoztatási kötelezettség  Balesetek üzemiségének kivizsgálásával összefüggı
feladatok  Eljárási és ügyintézési határidık  A Tbj. 2019. január 1-jétıl hatályba
lépı legfontosabb változásai  Az Mt. szerint foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas Tb.
jogállásának változása, bejelentés teljesítés a NAV felé  A biztosítási kötelezettség
kiterjesztése  A tartós külszolgálattal összefüggı szabályok változása  Járulékmérték,
járulékalap változás  Egészségügyi szolgáltatási járulék havi és napi összege, az
ún. „Piros lámpás” eljárás idıbeli hatályának módosulása  Járulékalapot nem képezı
jövedelmek körének bıvítése  Vállalkozók járulékfizetési kötelezettségét érintı
változások  A kiegészítı tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó  A Tb.
fedezeti rendszerét megalapozó jogi szabályozás változása  Az egészségügyi
hozzájárulás és a 2011-évi szociális hozzájárulási adóról szóló törvény hatályon
kívül helyezése  Az átmeneti szabály alkalmazása a 2018. december havi kifizetések
kezelése  A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény  Az új
adónem specialitása  Az adó alapja, a fizetésre kötelezetett személyek  Az
adóalapot nem képezı jövedelmek, tevékenységi mentességek  Az adó mértéke 
Az adófizetési felsı határ számítása  Különös szabályok szerinti fizetési
kötelezettségre vonatkozó szabályok  Mezıgazdasági ıstermelı  Adó bevallása,
befizetése  Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények  A régi Szocho tv.
alapján tovább érvényesíthetı kedvezmények köre  Megszőnı kedvezmények  Az
új Szocho tv. alapján igénybe vehetı kedvezmények  Szakképzettséget nem
igénylı és mezıgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni
kedvezmény  A munkaerıpiacra lépık után érvényesíthetı adókedvezmény  Három
vagy több gyermeket nevelı munkaerıpiacra lépı nık után érvényesíthetı
adókedvezmény  A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolások beszerzése,
NAV hivatali eljárása  Megváltozott munkaképességő személyek után
érvényesíthetı adókedvezmény  A közfoglalkoztatottak után érvényesítetı
adókedvezmény  Kutatók foglalkoztatása  A K+F tevékenység után érvényesíthetı
adókedvezmény  Védett korban elbocsátott köztisztviselık utáni kedvezmény (a NAV
igazolás kiadási eljárása)  Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok
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Elıadók:

Bagolyné Hampó Anita
társadalombiztosítási szakértı

Széll Zoltánné
szakmai fıtanácsadó
NAV
Idıpont:

2019. január 10. csütörtök
Elıadások: 10:00 – 15.00 óra
Érkezés:
9.00 – 10.00 óra
Helyszín:

Hunguest Hotel Millennium ***
1089 Budapest, Üllıi út 94-98.
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: 3.200 Ft + ÁFA-val
kevesebb a fentieknél, ilyen irányú igényét
jelezze a jelentkezésnél!

Hunder MS Kft.
Tel: (1) 453-0510
Mobil: (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.

