
 

ADÓKONFERENCIA 2019  
Art, Szja, Tao, Áfa, Tbj, Sztv (kreditpontok) 

 

ADÓELJÁRÁS 2019: ■ Fogalom-módosítások és pontosítások az adózás rendjéről szóló tör-
vényben ■ Méltányossági szabályok pontosítása ■ Adóregisztrációs akadályok kiszélesítése 
■ Adófizetési biztosíték szabályok kiegészítése ■ Adatszolgáltatási szabályok kiegészítése (pl. 
egyéni vállalkozók, KÜNY) ■ Adó megfizetésére kötelezett személyre (Mögöttes felelősség) 
vonatkozó szabályok pontosítása ■ Adótitok szabályainak kiegészítése ■ Adózói minősítés 
változásai ■ Adó megállapításához való jog elévülésének nyugvása ■ Adószám törlést megala-
pozó tényállások kiszélesítése ■ Egyéni vállalkozók SZJA bevallási határidejének módosítása, 
NAV bevallási tervezet ■ Jogkövetkezmények: mulasztási bírság, adóbírság ■ Késedelmi pótlék 
mértékének újraszabályozása ■ Önellenőrzési pótlék újragondolása ■ Eljárás megszüntetésé-
nek esetei ■ Tanúzási szabályok kiegészítése: vallomástétel megtagadási okok bővítése 
■ Biztosítási intézkedés újraszabályozása ■ Észrevétel (ellenőrzés): joggyakorlásról történő 
lemondás lehetősége ■ Jogorvoslati rendszer: bizonyítékok előterjesztése, felülellenőrzés 
jogorvoslati rendszere ■ Bírósági felülvizsgálat ■ Adóvégrehajtás változásai: elkésett jogorvos-
lat ■ Adóvégrehajtás: vh. felfüggesztése ■ Adóvégrehajtás: behajtást kérők köre ■ Adóvégre-
hajtás: törvényszéki végrehajtók feladatainak átvétele. SZJA, CAFETERIA 2019: ■ Szja törvényt 
érintő változásokról ■ Cafeteria szerepe a javadalmazás rendszerében ■ Munkáltatói juttatá-
sok típusai ■ Cafeteria juttatások adózásának összehasonlítása idén és jövőre ■ Béren kívüli 
juttatások (SZÉP kártya) adóalapja és Szja és Szocho kötelezettség számítása ■ Egyes meghatá-
rozott juttatások adózása cafeterián belül vagy a cég „kontójára” ■ Adómentes juttatások a 
szűkreszabott palettán ■ Adókötelessé vált juttatások kezelése nettó, vagy bruttó módszerek 
esetén követendő eljárás ■ Mobilitást elősegítő lakhatás támogatása ■ Lakáscélú támogatás 
■ Diákhitel ■ Biztosítások ■ Hosszútávú ösztönzők jelentősége ■ Cégautó juttatás összehason-
lítása a bérjövedelem adózásával ■ Értékpapír juttatások ■ Munkavállalói résztulajdonosi prog-
ram (MRP) ■ Külföldről kapott értékpapír juttatás ■ Cafeteria átalakítása ■ Optimális cafeteria 
keret meghatározása, bruttó vagy nettó elszámolás alapján. TAO 2019: ■ 2018. évi XLI. törvény 
társasági és osztalékadót érintő változásai ■ Bejelentett részesedéssel kapcsolatos változások 
■ Energiahatékonyságot célzó beruházás, felújítás ■ Munkahelyi óvoda ■ Fejlesztési tartalék 
összeghatárának emelkedése ■ Korai fázisú vállalkozások üzletrészének részbeni kivezetésére 
vonatkozó szabályváltozás ■ K+F kedvezmény ■ Önellenőrzés során feltárt nem jelentős hiba 
■ Kedvezményezett átalakulással és részesedéscserével kapcsolatos részesedés kivonása 
■ Korlátozások hatályon kívül helyezése az adókedvezményeknél ■ Változások a Tao. törvény 
mellékleteiben ■ Őszi törvény csomag szerinti várható változások ■ Egyéb aktualitások, gya-
korlatban felmerülő kérdések. ÁFA 2019: ■ Utalványokra, pontakciókra vonatkozó áfa szabá-
lyok módosulása 2019-től ■ Változások a nem adóalany felé nyújtott elektronikus, telekommu-
nikációs és rádiós televíziós média szolgáltatások teljesítési helyében (Áfa tv. 45/A. §) ■ Időszaki 
elszámolású ügyletek (Áfa tv. 58. §) szabályait érintő változás ■ Többszereplős 
pénzvisszatérítési ügylet címén történő adóalapcsökkentés kizárása fordított adózás esetén 
■ Adómérték változások ■ Szabadforgalomba nem helyezett termék fuvarozásával összefüggő 
adómentesség esetköreinek szűkítése ■ Fordított adózás alá eső esetkörök szűkítése ■ Szűkül 
a munkaerőkölcsönzésnél a fordított adózás alá eső esetek köre ■ Lehetőség lesz az 
adóalanykénti bejelentkezés előtti beszerzésekre is adólevonási jogot gyakorolni ■ Telefon-
szolgáltatáshoz kapcsolódó levonási tiltásnál SzJ szám szerinti hivatkozás helyett TESZOR szám ■ 
Számlakiállításra alkalmazandó jog szabályozásának pontosítása ■ Euróban meghatározott 
értékhatárok átszámításához kapcsolódó állapotrögzítő rendelkezés változása ■ Megnyílik a 
pénzforgalmi adózás választásának joga év közben is ■ Állapotrögzítő szabályok változása a 
vtsz és az SZJ tekintetében ■ Áfa státuszra vonatkozó visszamenőleges hatályú kijavítási kére-
lem szabályainak pontosítása ■ Sorozat jellegű ingatlanértékesítés miatt adóalannyá váló 
magánszemélyre vonatkozó bejelentési szabály változása. TBJ 2019: ■ Eva, Ekho, Kata változá-
sai ■ Nyugdíjas munkavállalókat érintő változások ■ Munkaviszony jogellenes megszűnése ■ 
Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék 2019. 
évi összege ■ Csökken a megállapodás alapján fizetendő járulék mértéke ■ Nyugdíj előtt álló 
személyeket érintő kedvező változások ■ A költségvetési törvény társadalombiztosítást érintő 
szabályai: 1) SZOCHO felosztása a társadalombiztosítási alapok között 2) A 2019. januári 
nyugdíjemelés ■ Egészségügyi hozzájárulás beépül a SZOCHO-ba ■ Az új szociális hozzájárulási 
adóról szóló törvény ■ Kedvezmények a SZOCHO-ból ■ SZOCHO mértéke, alapja ■ Kivezetett 
kedvezményekre vonatkozó átmenti szabályok. SZTV 2019: ■ Sztv. 2018. évi XLI. törvény sze-
rinti módosításai ■ Üzleti év megváltozatása ■ Devizában történő könyvvezetéshez és beszá-
moló készítéshez kapcsolódó változások ■ Kapott támogatások elszámolásában bekövetkező 
változások ■ Követelés engedményezés számviteli elszámolása ■ Kormányok részére fizetett 
összegekről szóló jelentés ■ Üzleti vagy cégérték kezelése beolvadásnál, összeolvadásnál 
■ Katás ügyvédi iroda nincs a számviteli törvény hatálya alatt ■ Negatív kamat elszámolása 
■ IFRS beszámolót készítőkkel kapcsolatos változások (beszámolót összeállító személy, osztalék-
fizetés szabályai, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalma stb.) ■ Egyéb változások (lénye-
gesség fogalma, mérlegképes könyvelők továbbképzéséhez kapcsolódó adatkezelés) 
■ Hatálybaléptetés ■ Sztv. 2018. novemberi törvény módosításai 

Előadók: 

Botka Erika 
főosztályvezető-h., PM 

Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
áfa szakértő, adószakértő, jogász 

Egri-Retezi Katalin 
könyvvizsgáló, adószakértő 

Horváthné Szabó Beáta 
adószakértő, könyvvizsgáló 

Dr. Futó Gábor 
tb-szakértő, ügyvéd 

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

Időpont: 

2018. november 22.,  
csütörtök 
Regisztráció: 08.00–09.00 
Előadás: 09.00–17.00 
 

Helyszín: 

MOHA Ház 
1143 Budapest,  
Gizella út 42-44. 
Parkolás: Környéken fizetős. 
Helyszín őrzött parkolójában: 
1.500 Ft + áfa/nap. 
 

Részvételi díjak: 
Részvételi díj:  
29.900 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj (-20%): 
23.920 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj 2 vagy több 
fő esetén (-20%  + - 5%):  
22.725 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj (-30%): 
20.930 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-30% + -5%):  
19.885 Ft + áfa/fő 
 

Ellátás: 
Ár tartalmazza: oktatási segéd-
anyag, íróeszköz, WIFI használat, 
reggeli sütemények, nap közben 
fogyasztott kávé, tea, ásványvíz.   
Ebéd: A helyszínen étterem mű-
ködik, ahol az előre igényelhető 3 
fogásos menüebéd ára: 1.500 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. november 22.-én, 

Budapesten, a Moha Házban rendezendő, „ADÓKONFERENCIA 2019” című képzésre. 
 

Részvételi díj:       29.900 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj (-20%):      29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-20% + -10%):  29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj (-30%):     29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-30% + -10%):  29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza az előadás, az oktatási segédanyag, az íróeszköz, WIFI használat, reggeli sütemények, 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 vagy őrzött parkolót igényel. 
Helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő! 
Kreditpontok elbírálás alatt. Várható kreditpontok az eddigi tapasztalatok alapján: 
Könyvelők: 8 kreditpont (Vállalkozási szak/Nem számviteli témakör)! Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont! 
Könyvvizsgálók: 3 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 vagy őrzött parkolót 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: 33150                                                                                                                                  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: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.; 

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

 


