MEGHÍVÓ

ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA

1908-as, 1958-as adó- és járulékbevallás, valamint a 2018 évrıl
benyújtandó szja bevallás
SZAKMAI NAP ÜZLETI REGGELIVEL
Ajánló, témakörök:
Jelentısen változik az adó- és járulékbevallás rendszere 2019-tıl.
Résztvevıként megtudja, hogy hogyan teljesítheti szabályosan a bevallási
kötelezettségét, milyen változások történtek a tavalyi évhez képest az adó és
járulék megállapítás szabályaiban? Bemutatjuk a bevallások kitöltését és a
bevallásokkal szemben támasztott adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítését. Ízelítı a tartalomból:
A 2018. adóévi magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettségét
érintı változások  Aktuális jogszabályok  Az eSZJA rendszer
továbbfejlesztése, a NAV mindenkinek készít adóbevallási tervezetet  A 2018.
évi szja-bevallást érintı formai és tartalmi változások  1+1%-os rendelkezı
nyilatkozatokkal kapcsolatos újdonságok  A magánszemélyek 2018. évi szjabevallási kötelezettség teljesítésével összefüggı munkáltatói, kifizetıi
feladatok  18M30-as összesített igazolás  Egyszerősített foglalkoztatásból
származó jövedelem igazolása  Kilépı adatlap a 2019. adóévre  2019.évi
adóelıleg nyilatkozatok adattartalma  A 2018. évi járulékbevallásokhoz
kapcsolódó tudnivalók  Jogviszony bejelentése és a járulék bevallás
kapcsolata, a bevallás teljesítésének jelentısége, adóhatósági vizsgálata 
2018. évi adóhatósági tapasztalatok a '08-as munkáltatói és kifizetıi havi járulék
bevallás feldolgozásával (különös tekintettel a múlt évi szja bevallási tervezet
során szerzett tapasztalatokra) összefüggésben  Járulék bevallások 2019. évi
változásai  Alkalmazás minısége kódok változásai (jogviszony kódok,
nyugdíjas státuszkódok)  Új szochó kedvezmények a „gyakorlatban” 
Szakképzési hozzájárulás bevallásának változásai  Egyéni vállalkozók és
ıstermelık 2019. évi járulékbevallása (bevallás kitöltésével kapcsolatos
újdonságok, gyakorlati tapasztalatok)  Szakmai konzultáció  Résztvevık
részérıl felmerülı kérdések összegyőjtése, megválaszolása
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Idıpont:

2019. január 16. szerda
Elıadások: 10:00 – 13.00 óra
Érkezés:
9.00 – 10.00 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:

18 750 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezı regisztrált ügyfeleinknek, vagy egy cégtıl több
résztvevı esetén. EZT AJÁNLJUK!
19 750 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezıknek

21 750 Ft + ÁFA / fı kedvezmény nélkül
A megrendelhetı háromfogásos ebéd
díja 3.990 Ft+ÁFA, melyet a fenti árak
nem tartalmaznak!

Hunder MS Kft.
Tel: (1) 453-0510; (30) 697-1495
Fax: (1) 453-0511
info@hunder.hu
www.hunder.hu

2019.01.16

Várjuk jelentkezését levélben: Hunder MS Kft. 1037 Budapest, Erdıalja út 54.,
vagy 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: ............................................
A konferenciát követıen ebédet kérek, melynek ára 3.990 Ft + ÁFA:





(kérjük megjelölni)



, készpénzben
egyenlítjük ki (kérjük megjelölni).
A részvételi díjat átutalással
Adataim megadásával kifejezetten hozzájárulok, hogy a Hunder MS Kft. kezelje a megadott adataimat
az Adatkezelési szabályzatában (http://hunder.hu/jognyilatkozat) meghatározottak szerint.
........................................, 2019. ........................
cégszerő aláírás

P.H.

Ellátás: bıséges üzleti reggeli, kávé és
frissítık. Háromfogásos ebéd 13.00 – 14.00
között a szálloda éttermében külön
megrendelés esetén! A konferencia díja
költségként elszámolható, tartalmazza az
elıadások, a konzultáció, az oktatási
segédanyag; a reggeli, 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. bank-számlára szíveskedjenek átutalni a
számlaszám feltüntetésével. Az étkezési
költségeket (beleértve a reggeli 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.

