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A gazdasági környezet változásainak hatása,
a termékdíj nyilvántartás, bevallás egyszerűsítése
Ajánló, témakörök:
A környezetvédelmi termékdíj sokak által elismert szakértője teljes körűen bemutatja a
termékdíj szabályozást, a megfelelési lehetőségeket a megváltozott gazdasági
környezetben, a gyakorlatot, valamint azon termékdíj és egyéb jogszabályi
lehetőségeket, megoldásokat (termékdíj raktár, adóraktár és fizetési könnyítések, stb.)
amelyekkel csökkenthetők a gazdálkodói költségek. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk
a vállalkozásoknak sűrűn változó szabályrendszer, a bonyolult vámtarifaszám
meghatározás, valamint a szerteágazó adminisztratív feladatok útvesztőjében. A
kötelezettségek és a feladatok ismerete mellett nélkülözhetetlen az átgondolt, biztos
alapokon nyugvó belső nyilvántartások kialakítása, amelyből megállapítható és
alátámasztható a negyedéves termékdíj bevallási és fizetési kötelezettség.
Gazdasági környezet változásainak hatása a termékdíjra  Termelésben,
kereskedelemben, szolgáltatásban a termékdíj szabályozás  Cégek napi
tevékenységében megjelenő ügyintézés  Cégen belüli árukezelés és termékdíj
nyilvántartás kapcsolata  Bejelentés, bevallás szabályai és adminisztrációja 
KTBEV nyomtatvány részletei, összefüggései  Kibocsátás és készletre vétel 
Belföldre és külföldre értékesítés szabályai  Kinek és hogyan kell felszámítani,
feltüntetni a termékdíjat?  A múlt rendezése, vagyis az elmulasztott adatokat
hogyan kell bevallani?  Pótbevallás és önellenőrzés szabályai  Szerződések,
árukódok, cikkszámok, CsK/KT kódok optimális tervezése  Nyilatkozatadás és a
szerződéses átvállalás részletei a bevallás oldaláról  Csomagolás - csomagolószer
témakör: problémák, megoldások  Újra használati szabályok (raklap, láda, kanna)
optimális alkalmazása  Elektromos és elektronikai berendezések termékkör
nehézségei  Nyomdaipari termékek helyzete  Bérgyártás lehetőségei  Hogyan
épül be a termékdíj az áru értékébe?  Nyilvántartás kialakítása  Vállalatirányítási
és termelésirányítási rendszerek termékdíj szempontú megközelítése 
Visszaigénylés jogcímei, nyilvántartásai és bevallási részletei  Mikor és mire
alkalmazható a nyilatkozatadás, az átvállalás, a visszaigénylés és a termékdíj raktár?
 Termékdíj-átalány előnyei  Ki végezze a termékdíj ügyintézést? 
Adminisztráció egyszerűsítése  A termékdíj adóztatása és ellenőrzése 
Hogyan lehet felkészülni a NAV ellenőrzésére?  Termékdíjat érintő bírság és
mulasztási bírság  Termékdíj - adózás - számvitel - EKAER - hulladékgazdálkodás
rendszerének alapvető szabályai, összefüggései  Példák a jogszerű bevallásra 
Tarifaszámok a termékdíjban  Az adózás első lépése a helyes vámtarifaszám
megállapítása!
A konferencia összes témaköre a www.hunder.hu oldalon érhető el!!!

JELENTKEZÉSI LAP
2019.11.25

Várjuk jelentkezését levélben: Hunder MS Kft. 1037 Budapest, Erdőalja 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: .........................................

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.
.......................................... , 2019. .........................
cégszerű aláírás
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Előadó:

Debreczeni László
környezetvédelmi termékdíj
szakértő
Időpont:

2019. november 25. hétfő
Előadások: 10:00 – 17.00 óra
Érkezés:
9.30 – 10.00 óra
Helyszín:

Hunguest Hotel Millennium ***
1089 Budapest, Üllői út 94-98.
Elhelyezés: kényelmes ülőhelyekkel,
jegyzetelésre alkalmas asztalokkal
berendezett konferenciateremben.
További részletek: www.hunder.hu/helyszinek

Díjak:

21 140 Ft + ÁFA / fő a www.hunder.hu
weblapon jelentkező regisztrált ügyfeleinknek. EZT AJÁNLJUK!

18 150 Ft + ÁFA / fő egy cégtől több
résztvevő esetén

30 110 Ft + ÁFA / fő a www.hunder.hu
weblapon online jelentkezőknek

33 100 Ft + ÁFA / fő
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, frissítők, reggeli sütemények.
Háromfogásos ebéd kb. 12.00-13.00 óra
között
a
szálloda
éttermében.
A
konferencia díja költségként elszámolható,
tartalmazza az előadások, a konzultáció, az
oktatási segédanyag; a reggeli sütemény, a
3 fogásos ebéd, valamint az elfogyasztott
kávé és üdítő költségeit. A meghívó a
Hunder MS Kft. részéről ajánlatnak
minősül, a konferenciára jelentkezés az
ajánlat elfogadásának számít, és fizetési
kötelezettséget von maga után. A díjat
számlánk kézhezvételét követően a
11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlára szíveskedjenek átutalni a
számlaszám feltüntetésével. Az étkezési
költséget (beleértve a reggeli frissítők és az
ebéd költségét is) a számlán külön sorban
közvetített szolgáltatásként számlázzuk
tovább. A természetbeni juttatás után
fizetendő közterheket a Hunder MS Kft.
nem vállalja át. A jelentkezéseket írásban
visszaigazoljuk. Lemondást csak írásban
fogadunk el a rendezvényt megelőző 3.
munkanapig.
Ezt
követően
történő
lemondás esetén a díj 50%-a+áfa
fizetendő.

