
M E G H Í V Ó 
 

Az Adótanácsadók Egyesülete Dél-alföldi Területi Szervezete Kecskeméten 

 

2019. július 24-én 09.00 órai kezdettel 

 

nyilvános előadást szervez, melyre tisztelettel meghívom! 

Helyszín: Az UNIVER Szövetkezet III. em. nagytermében (6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.) 

Jelentkezés egyesületi tagoknak és kóddal rendelkező látogatóknak: 

https://www.adokamara.hu/rendezvenyek/jelentkezesilap/a-fiktiv-szamlak-fantom-cegek-hogyan-nyerjunk-

pert-a-nav-ellen-488 

A jelentkezéseket kérjük, július 23-a 11.00 óráig leadni. 

Regisztráció: 08:30-tól – 09:00 óráig 

 

Program: NEM KREDITPONTOS 

9.00 – 15.00  

A Fiktív számlák, fantom cégek 

A fiktív számlák típusai • Elérhetetlen számlakiállító •Gazdasági esemény hiánya • Színlelt ügyletek • 

Leplezett ügyletek • Körhinta jellegű adókijátszás • Vétlen kereskedő • Cégfantomizálás • Fedezetelvonás • 

Cégeladás • Tulajdonosok, ügyvezetők felelőssége, mentességek • Mögöttes felelősök köre, felelősségük 

tartalma • Az adócsalást kísérő egyéb bűncselekmények • Közreműködők büntetőjogi felelőssége 

Hogyan nyerjünk pert a NAV ellen? 

Adóellenőrzés fajtái és az egyes adóigazgatás eljárások szabályai • Bizonyítási rendszer, bizonyítási eszközök 

• Teljességi nyilatkozat és az új bizonyítékok egymáshoz való viszonya • Nyilatkozattétel és a tanú, szakértő 

meghallgatásának eljárási szabályai • Titkos információgyűjtés • Büntetőügyekben szerzett bizonyítékok 

felhasználhatósága • Nemzetközi megkeresések • Adótitok és iratbetekintési jog • Jogorvoslati rendszer  • 

Közigazgatási jogvita • A keresetlevél kötelező elemei • Keresetmódosítás, kereset kiterjesztés az adóperekben 

• Bizonyítás az adóperekben • Rendes és rendkívüli jogorvoslat, Kúriai felülvizsgálat  

Előadó: Dr Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó 

Az Egyesület tagjai az előadáson a megfizetett 2019. évi tagdíj ellenében vehetnek részt. 

 

Amennyiben nem tagja az egyesületnek, de szeretne részt venni az előadáson, azt megteheti bruttó 8.000.- Ft 

díj ellenében. 

 

Ha felkeltettük érdeklődését, akkor a regisztrációs lapot kitöltve jelentkezhet a rendezvényre. 

 

Amennyiben korábban már részt vett valamelyik rendezvényünkön és akkor kapott felhasználói kódot, nem 

kell ismételten regisztrálnia, mert ebben az esetben azzal kóddal jelentkezhet a rendezvényre az alábbi linkre 

kattintva: 

https://www.adokamara.hu/rendezvenyek/jelentkezesilap/a-fiktiv-szamlak-fantom-cegek-hogyan-nyerjunk-

pert-a-nav-ellen-488 

A részvételi díjat előre kell megfizetni –mindkét esetben– az Adótanácsadók Egyesülete Polgári Bank 

61200292-12037221 számú számlájára, melyről utólag számlát állítunk ki, és azt postai úton megküldjük. 

 

Kérjük, hogy a fizetési bizonylatot hozza magával a rendezvényre, mert az biztosítja a részvételi lehetőségét! 

 

A rendezvény szervezője 

Tóth Istvánné területi elnök 

https://www.adokamara.hu/felhasznalo_regisztracio?url=https://www.adokamara.hu/rendezvenyek/jelentkezesilap/evkozi-adovaltozasok-aktualis-kerdesek-valaszok-437

