
 

ADÓKONFERENCIA 2018  
Art, Szja, Tao, Áfa, Tbj, Sztv (kreditpontok) 

2 in 1: 2018. évi adótörvény- és számviteli törvényváltozások  
 

ART 2018: ■ Adóigazgatási eljárás alanyai, kötelező képviselet ■ Bejelentkezés és bejelentés ■ 
Adóregisztrációs eljárás ■ Adófizetési biztosíték ■ Adóbevallás szabályai ■ Önellenőrzés ■ 
Adófizetés, késedelmi pótlék ■ Adótitok ■ Kockázatelemzési eljárás ■ Adózói minősítés ■ 
Fizetési kedvezmények ■ Elévülés ■ Adóbírság, mulasztási bírság ■ Intézkedések ■ Adóhatóság 
által nyújtott szolgáltatások 
SZJA, CAFETERIA 2018: ■ Adóbevallás a 2017-es évről ■ Adó-adóelőleg alapja, ha a magánsze-
mély köteles az eho és szocho fizetésére ■ Iskolarendszerű képzés új fogalma ■ Tulajdonostár-
sak közössége által értékesített, hasznosított ingatlan, vagyoni értékű jog, ingóság, értékpapír 
értékesítése, hasznosítása esetén a költségelszámolásra vonatkozó új szabályok ■ Tételes áta-
lányadózás új feltételei a fizető-vendéglátó tevékenységnél ■ Saját személygépkocsi fogalmá-
nak változása ■ Saját tulajdonú személygépkocsi tulajdonának igazolása ■ Mobilitási célú 
lakhatási támogatás új szabályai ■ Új adómentes jövedelmek (elengedett diákhitel, különböző 
ösztöndíjak stb.) ■ Kisadózók tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó a tevékenységi körébe 
tartozó tevékenységből származó bevétele és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
választása ■ Főállású kisadózó fogalmának szűkítése ■ Ellátási alap változása a kisadózók téte-
les adójának alanyainál ■ Béren kívüli juttatások ■ Béren kívülinek nem minősülő, egyes meg-
határozott juttatások ■ Adómentes lehetőségek ■ Egyéb, a cafeteriában jellemzően nem sze-
replő juttatások ■ Változik az életbiztosítások adózása, 2018-tól csak cafeteria rendszerben 
adható ■ Módosulnak a bér és a juttatások terhei 
TAO 2018: ■ Évközi változások a TAO-ban ■ Látvány-csapatsportok körének bővülése ■ Elekt-
romos töltőállomás létesítésének kedvezménye ■ Kamatfizetési kötelezettség a növekedési 
adóhitel egyes részletei után ■ Közérdekű nyugdíjas szövetkezetek adókötelezettségére vonat-
kozó új szabályok ■ Korai fázisú vállalkozás fogalmának módosítása ■ Telephely szabályok az 
EGT tagállamban alapított nyugdíjalapok magyarországi ingatlanhasznosítása esetén ■ Ellenőr-
zött külföldi társaságok fogalmának pontosítása ■ 2018-tól hatályos változások ■ Bejelentett 
részesedés fogalmának változása ■ Munkavállalók számára épített bérlakás beruházási költsé-
geihez kapcsolódó csökkentő tétel ■ IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózókra vonatkozó 
pontosítások 
ÁFA 2018: ■ Számlák online bekötése ■ Mely számlák tekintetében kell jelenteni? Kik és milyen 
számlák tekintetében kötelezettek online jelentésre? Hogyan működik majd a rendszer? Melyek 
a kötelezően jelentendő és melyek az opciós adatok? ■ Belföldi összesítő jelentés értékhatárá-
nak leszállítása ■ Kikre és milyen számlákra vonatkozik? Mikor kell tételesen és mikor össze-
vontan jelenteni? Mi a kötelező adattartalom? Hogyan kell kezelni az előleget, a részteljesítést, 
gyűjtőszámlát? ■ Adómérték csökkenések ■ Étkezőhelyi vendéglátásban az ételforgalom 5%-ra 
csökken ■ Internet szolgáltatás áfa kulcsának csökkenése 5%-ra ■ Új szabályozás az elektroni-
kus archiválás és számlázás terén ■ Hogyan lehet elektronikusan számlázni? A PDF-ben kiállí-
tott számla szabályos-e? Melyek az archiválás szabályai? ■ Az áfára vonatkozó eljárási szabá-
lyok beépítése az Áfa törvénybe az Art. újrakodifikálása kapcsán ■ További időszerű témák 
TBJ 2018: ■ KATA és az ügyvédi iroda, a külföldön tanulmányokat folytató KATA alany tételes 
adófizetési kötelezettsége ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék 2018. évi összege ■ Fizetésre 
kötelezett személyi kör ■ Központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járu-
lék ■ Egészségügy hozzájárulás (EHO) ■ Tovább csökken a hozzájárulás mértéke ■ Megszűnik 
az ingatlan bérleti díját terhelő 14 százalékos eho ■ Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) ■ 
Szocho tovább mérséklődik ■ Külföldön tanulmányokat folytató egyéni és társas vállalkozó és a 
Szocho alapja (visszamenőlegesen alkalmazható szabályok) ■ Rokkantsági ellátás kivételes 
méltányosságból történő megállapítása ■ Kivételes ellátásra jogosultak ■ Kivételes ellátás havi 
összege ■ Újdonság: Vendégoktatói ösztöndíjprogram bevezetése ■ Az ösztöndíj járulékalapot 
képező jövedelem ■ Költségvetési törvény ■ Osztozkodás a Szocho befolyt összegéből a társa-
dalombiztosítási alapok között ■ Nyugdíjemelés 2018. évi mértéke ■ Kiegészítő nyugdíjemelés 
■ Nyugdíjprémium ■ Közérdekű nyugdíjas szövetkezetek és tagjai társadalombiztosítási jogál-
lása ■ Nyugdíjas tagok biztosítása ■ Mentesség a Szocho fizetése alól ■ Minimálbér és garan-
tált bérminimum további emelkedésének hatása a főállású biztosított egyéni és társas vállal-
kozók járulékfizetésére 
SZTV 2017-2018: ■ Változások a 2017. évi LXXVII. törvény alapján ■ Ellenőrzés megállapításai-
nak elszámolása ■ Támogatások visszafizetése ■ Származékos ügyletek elszámolásában bekö-
vetkezett változás ■ IFRS alkalmazás elhalasztása ■ Hatálybaléptetés ■ Változások a 2017. őszi 
törvény módosítás alapján ■ Származékos ügyletek elszámolásában bekövetkezett változás ■ 
IFRS alkalmazás elhalasztása ■ Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénnyel, Art.-tal és a közigazgatási szabályszegé-
sek szankcióiról szóló törvénnyel összefüggő módosítások ■ Hatálybalépés 

Előadók: 

Botka Erika 
főosztályvezető-h., NGM 

Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
áfa szakértő, adószakértő, jogász 

Egri-Retezi Katalin 
könyvvizsgáló, adószakértő 

Dr. Fekete Zoltán Titusz 
adóigazgató, adójogász, RSM 

Dr. Futó Gábor 
tb szakértő, ügyvéd 

Dr. Kovács Ferenc 
okleveles adószakértő, igazság-
ügyi adó- és járulékszakértő 
 

Időpont: 

2018. január 23.,  
kedd 
Regisztráció: 08.00–09.00 
Előadás: 09.00–17.00 
 

Helyszín: 

Danubius Hotel Aréna 
1148 Budapest,  
Ifjúság útja 1-3. 
(Hungária krt. - Kerepesi út sarka) 
 

Részvételi díjak: 
Részvételi díj:  
27.300 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj (-20%): 
21.840 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj 2 vagy több 
fő esetén (-20%  + - 5%):  
20.750 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj (-30%): 
19.110 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-30% + -5%):  
18.155 Ft + áfa/fő 
 

Ellátás: 
Ár tartalmazza: előadás, oktatási 
segédanyag, íróeszköz, WIFI 
használat, nap közben fogyasz-
tott kávé, tea, ásványvíz.  
Ebéd: A helyszínen étterem mű-
ködik, ahol az előre igényelhető 3 
fogásos ebéd ára (ami a legtöbb 
esetben több fogásos büféebéd): 
3.360 Ft + áfa/fő.  
 

Előadás menete:  
08.00–09.00: Regisztráció 
09.00–10.10: Előadás 1. része 
10.20–11.30: Előadás 2. része 
11.40–12.50: Előadás 3. része 
12.50–13.30: Ebéd- és kávészünet 
13.30–14.40: Előadás 4. része 
14.50–15.50: Előadás 5. része  
16.00–17.00: Előadás 6. része  



JELENTKEZÉSI LAP 
 

  fő részvételével jelentkezünk a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. által 2018. január 23.-án, 

Budapesten, a Danubius Hotel Arénában rendezendő, „ADÓKONFERENCIA 2018” című képzésre. 
 

Részvételi díj:       27.300 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj (-20%):      27.300 Ft + áfa/fő helyett 21.840 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-20% + -10%):  27.300 Ft + áfa/fő helyett 20.750 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj (-30%):     27.300 Ft + áfa/fő helyett 19.110 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-30% + -10%):  27.300 Ft + áfa/fő helyett 18.155 Ft + áfa/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza az előadás, az oktatási segédanyag, az íróeszköz, WIFI használat, valamint a napközben 
fogyasztott kávé, tea és ásványvíz költségeit. Az előadás díja költségként elszámolható. Az áfa mértéke: 27%. A részvételi díj 
közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön ebédet igényel. Helyszínen étterem működik, ahol az előre 
igényelhető 3 fogásos ebéd (ami a legtöbb esetben több fogásos büféebéd) ára: 3.360 Ft + áfa/fő! 
Könyvelők: 8 kreditpont (Vállalkozási szak / nem számviteli témakör)!  
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont! Könyvvizsgálók: 4 kreditpont! 
 

 
 

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A 
jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-
mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében 
regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfi-
zetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény 
helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a 
biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munka-
napig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és 
az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk 
és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával 
hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól 
tájékoztatókat. Fontos! Az étellel, itallal kapcsolatos költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített 
szolgáltatásként nem tüntetjük fel. A természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a Vezinfó Kft. átvállalja. Kivéve, 
ha valaki külön ebédet igényel. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt 
esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi 
lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel. 
 

 
 

Kód: 33004                                                                                                                                  www.vezinfo.hu 
 

Cég/intézmény neve: ………………………………………………………………………………….…………………………….….………………………. 
 

Kérek ebédet:  □ igen  □ nem 
 

Jelentkező személy(ek) neve: ……………………………………………………….….…………………….…………………………………………….. 
 

Jelentkező személy(ek) beosztása: …………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 

Számlázási cím: ……………………………………………………..……………………………………….…………………………………………………….. 
 

Postai cím (ha eltér a számlázási címtől): …………………………………..……………………………….………….…………………………….. 
 

A részvételi díjat:   □   átutalással, vagy   □   készpénzben a helyszínen egyenlítjük ki! 
 

Kreditpontok:  □  könyvelő,  □  adótanácsadó,  □  adószakértő,  □ okleveles adószakértő,  □  könyvvizsgáló 
 

NGM nyilvántartási szám(ok): ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

MKVK tagszám, helyi szervezet: …………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Telefon: ………………………………….…………..…………………… Telefax: …………………..………….…….……………………………………… 
 

E-mail(ek): …………………………..………………………………..………..……….………………………………………………………………………….. 
 

Dátum: ……………………………………………… Aláírás: ………………….…………………….………………………………………………….......... 
 

A kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjék a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. 
címére eljuttatni: 1139 Budapest, Hajdú u. 11.; 

vagy egyszerűen átfaxolni a kiadó telefaxszámára: (06-1) 236-0037; 
vagy csatolt dokumentumként e-mailen elküldeni a következő címre: info@vezinfo.hu 

 


