
M E G H Í V Ó 

Az Adótanácsadók Egyesülete Dél-alföldi Területi Szervezete Kecskeméten 

nyilvános előadást szervez, melyre tisztelettel meghívom! 

Időpont: 2019. szeptember 03-án 09.00  órai kezdettel 

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/szaviteli-aktualitasok-es-kulonleges-adozasi-

kihivasok-498 

A jelentkezéseket kérjük, szeptember 02. 10.00 óráig leadni. 

Regisztráció és jelenléti ívek aláírása: 08:30-tól  

Program:  

09:00 – 12:30 Adónemek közötti váltás, végelszámolás, immateriális javak és követeléskezelés a 

számvitelben - Kreditpontos előadás / közben szünet 

 mérlegképes könyvelők számára számvitel téma 4 pont 

 adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők számára 3 pont 

 Előadó: Junkertné dr. Szűcs Zsuzsanna igazságügyi adó- és járulékszakértő 

12:30 – 13:00 - szünet 

13:00 – 15:30 Különleges adózási kihívások: végelszámolás, a többes jogviszony és a vezető 

tisztségviselőre, valamint a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályok –Kreditpontos előadás  

 mérlegképes könyvelők számára adózási téma 3 pont  

 adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők számára 3 pont 

Előadó: Junkertné dr. Szűcs Zsuzsanna igazságügyi adó- és járulékszakértő  

 

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, és így jogosult lesz a kötelező kreditpontos továbbképzésben  

 mérlegképes könyvelőként: a délelőtti előadásért számvitel téma 4 pont  

 adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértőként a délelőtti előadásért 3 pont 

 mérlegképes könyvelőként: a délutáni előadásért adózási téma 3 pont 

 adótanácsadóként, adószakértőként, okleveles adószakértőként a délutáni előadásért 3 pont 

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/szaviteli-aktualitasok-es-kulonleges-adozasi-

kihivasok-498  

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

