
 

M E G H Í V Ó 
 

A Nemzetközi Adó Tagozat és Digitális Tagozat közös 

2019. december 5-ei rendezvényére, nem csak tagozati tagoknak 

 
Délelőtt: A nemzetközi jövedelemadózás új irányai: DAC6, nemzetközi vitarendezés, exit tax, 
hibrid struktúrák és az ATAD irányelv új szabályainak bemutatása – konzultáció a gyakorlati 

vonatkozásokról (Nemzetközi Adó Tagozat) 

 

Délután: Mindennapi kihívások: analóg jelen és digitális jövő (Digitális Tagozat) 
 

Helyszín: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 2. számú termében  

  1097 Budapest IX. ker. Könyves Kálmán krt. 12-14. 

Jelentkezés: 

https://www.adokamara.hu/rendezvenyek/jelentkezesilap/a-nemzetkozi-jovedelemadozas-uj-iranyai-

digitalizacio-analog-jelen-es-digtalis-jovo-511  

A jelentkezéseket 2019. december 4-e 11 óráig kérjük leadni. 

Program – nem kreditpontos 

10:00-10:30  DAC6, a káros adótervezési struktúrák bejelentési kötelezettségének bevezetése –  

Előadó: dr. Őry Tamás, a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Adózási Osztály vezető 

kormányfőtanácsosa 

10:30-11:00  Aktv. új vitarendezési eljárási szabályok bemutatása –  

Előadó: dr. Gubacsi Bernadett, a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Adózási Osztály vezető 

kormányfőtanácsosa 

11:00-11:30  Kérdések és válaszok, azaz az új szabályok gyakorlati hatásai (pl. DAC 6) – 

Moderátor: Jancsa-Pék Judit adószakértő, Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat, 

elnök 

11:30-11:40  KÁVÉ SZÜNET 

11:40-12:30  A jövedelemadókkal kapcsolatos nemzetközi változások és azok magyarországi hatásai 

(ATAD irányelv, ellenőrzött külföldi társaságok, kilépési adó (exit tax), hibrid adóstruktúrák) –  

Előadó: Balázs Péter, a LeitnerLeitner Adómanagere 

 

12:30-13:15  EBÉD SZÜNET 

 

13:15 – 14:15 Stresszkezelés a zárások fényében,  

Előadó: Gotthardt Zsóka (klinikai szakpszichológus, coach) 

14:15 - 14:45 Digitalizáció, digitális közművek és a magyar piac,  

Előadó Kristó Zoltán Riport Applications Kft 

14:45 – 15:00 SZÜNET 

15:00 – 16:00 Digitális pénzügyeink avagy mi is az a bitcoin, barion, paypal  

előadók: dr. Pajor Dávid ügyvéd és Ifj. dr. Nemessuri Péter jogász 

 

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-nemzetkozi-jovedelemadozas-uj-iranyai-

digitalizacio-analog-jelen-es-digtalis-jovo-511 

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! 

 

Üdvözlettel 

 

Jancsa-Pék Judit                                                              Horváth Ilona 

                       Nemzetközi Adó Tagozat elnöke         Digitális Tagozat elnöke 

http://www.adokamara.hu/felhasznalo_regisztracio

