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Az Adótanácsadók Egyesülete 2019. november 21-ei 

Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 9. számú termében délután tartandó rendezvényére 

/Budapest IX. ker. Könyves Kálmán krt. 12-14. I. emelet/ 

 

Adókedvezmények és év végi-évközi adó váltás-választás 

 

A fejlesztési projektek speciálisak egy cég mindennapi működését tekintve. Éppen ezért a cégek és 

könyvelőik sokszor nem mérik fel helyesen, illetve teljes körűen a projekthez kapcsolódó adózási 

lehetőségeket, kedvezményeket. Jancsa-Pék Judit adószakértő az előadásában, ezért hiánypótló jelleggel az 

adórendszerbeli kedvezmények szabályait mutatja be. Kitér a társasági adó, a helyi iparűzési adó és a 

foglalkoztatással összekapcsolódó kedvezmények ismertetésére és szabályainak bemutatására egyaránt.  

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna könyvvizsgáló az adózási módok közötti év végi/évközi adó 

váltás/választás, átlépés adminisztrációs teendőit, az adózási módok közötti nyilvántartási rendszerek 

változását, záróbevallások, adókötelezettségek, előlegek bevallása az SZJA. KATA. KIVA. TAO. ÁFA. 

Helyi adó összefüggéseiben mutatja be. A kapcsolódó ki - be jelentésekre, és határidőkre hívja fel a 

figyelmet. 

 

Az előadásokra előzetes jelentkezés szükséges az alábbi helyen: 

https://www.adokamara.hu/rendezvenyek/jelentkezesilap/adokedvezmenyek-es-ev-vegi-evkozi-ado-valtas-

valasztas-506 

 

A jelentkezéseket kérjük, november 20-a 10.00 óráig leadni. 

 

Regisztráció 12:30-tól a kreditpontos előadás megkezdéséig. 

 

Részletes program: 

 

13:00– 14:30 –Kreditpontos előadás  

 A társaságok számára biztosított adókedvezmények – társasági adózás, helyi iparűzési adó, 

szociális hozzájárulási adó 

 Megszerezhető kreditek:  

 mérlegképes könyvelők számára adózási téma 2 pont / engedélyezés alatt 

 adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők számára 2 pont / engedélyezés alatt 

Előadó: 

Jancsa-Pék Judit adószakértő, Adótanácsadók Egyesülete, Nemzetközi Adó Tagozat elnöke  

  

14:30 – 15:00 szünet  

 

15:00 – 16:30 – NEM Kreditpontos előadás  

 Év végi/évközi adó „VÁLTÁS/VÁLASZTÁS” átlépés adminisztrációs teendői a gyakorlatban 

Előadó:  

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna könyvvizsgáló, Adótanácsadók Egyesülete elnökségi tagja 

 

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

 

Amennyiben nem tagja az egyesületnek, de szeretne részt venni a délutáni előadásokon, azt megteheti 

bruttó 8.000.- Ft díj ellenében, és így jogosult lesz a kötelező kreditpontos továbbképzésben  

 mérlegképes könyvelőként: adózási téma 2 pontra / engedélyezés alatt 

 adótanácsadóként, adószakértőként, okleveles adószakértőként 2 pontra / engedélyezés alatt 

Ha felkeltettük érdeklődését, akkor a regisztrációs lapot kitöltve jelentkezhet a délutáni előadásokra.  

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/adokedvezmenyek-es-ev-vegi-evkozi-ado-valtas-

valasztas-506 

 

Üdvözlettel 

Zara László elnök 

http://www.adokamara.hu/felhasznalo_regisztracio

