
A személyi jellegű kifizetések elszámolása az évközi adó és járulék-

változások tükrében  

2020. szeptember 14. hétfő 9:00 – 14:15 
Sándorné Új Éva gyakorlati előadásában 

 

Számos adóváltozást hozott a 2020. év, amely változások alapvetően érintik a személyi jellegű 

kifizetések elszámolását. Képzésünk kiemelten foglalkozik az alábbi változásokkal: 

 jogviszony átminősítésének kockázata, különös tekintettel a kisadózó vállalkozókkal 

kötött szerződésekre   

 nyugdíjas foglalkoztatás, megbízási díja új adó és járulékfizetési szabályai 

 adószámos magánszemélyek számláinak kezelése 

 TBJ évközi változásainak kisvállalati adóalapra gyakorolt hatása 

 EKHO-s szerződéseket érintő változások. 

Okleveles adószakértő oktatónk teljeskörűen és mindenki számára érthetően segít felkészülni a 

változásokra. 

 

Képzés tematikája: 

 

 A foglalkoztatási jogviszonyok és a kapcsolódó adókötelezettség.  

 A jogviszony létesítésével, változásával, megszűnésével kapcsolatos feladatok.  

 A jogviszony átminősítésének kockázata, különös tekintettel a kisadózó vállalkozókkal kötött 

szerződésekre.  

 Az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetések adó és járulékfizetési szabályai, különös 

tekintettel az évközi változásokra (pl. nyugdíjas foglalkoztatás, megbízási díjak stb.).  

 Az adószámos magánszemélyek számláinak kezelése.  

 Munkabérek, illetmények, tiszteletdíjak, megbízási díjak, felhasználói jogot is tartalmazó 

szerződések, a kis összegű kifizetések, külföldi és belföldi napidíjak, üzemanyag 

megtakarítások, utólagos elszámolásra kiadott pénzeszközök, kötelezően és önkéntesen adott 

munkáltatói juttatások adó és járulékfizetési szabályai.  

 A TBJ évközi változásainak kisvállalati adóalapra gyakorolt hatása. A munkáltatói, kifizetői 

költségtérítések adómentessége/adóelszámolása.  

 Az ekho-s szerződések. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai. 

 Konzultációs kérdések 

 

Előadó(k):  Sándorné Új Éva – okleveles adószakértő 

 

Időpont: 2020. szeptember 14. hétfő 9:00-14:15 
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 8. kedd 

 

Helyszín: Budapest belvárosi oktatási helyszín. A helyszín az aktuális járványügyi szabályok szerint 

kerül kijelölésre, melyről a képzést megelőzően tájékoztatjuk a résztvevőket. 

A képzés létszámkorlátos! 

Amennyiben az aktuális járványügyi helyzet indokolja, a képzés videóképzés formában kerül 

megtartásra. 

 

Részvételi díj:  32.900,- Ft + ÁFA/fő 
Csoportos jelentkezés esetén (min. 3 fő) 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból! 

A részvételi díj tartalmazza az információs anyag, a kávészünetek és a szendvics ebéd költségét. 

A rendezvényen nyújtott étel-ital ellátás után az Szja. tv. szerint fizetendő közterheket (Szja. tv. 69-70. 

§) a Konferenciaszervező Kft. nem vállalja át. A catering szolgáltatás közvetített szolgáltatásként kerül 

kiszámlázásra. 

  

Megrendelés:   



 Elektronikus regisztrációval a www.konferenciaszervezo.hu oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. A 

részvételi díjról a képzést megelőző héten küldünk díjbekérőt, 8 napos fizetési határidővel. Kérjük, 

hogy a részvételi díjat a díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással 

utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

Lemondást legkésőbb 72 órával a képzés előtt írásban (jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail 

címen) fogadunk el. Ezt követő lemondás, vagy az írásbeli lemondás elmaradása esetén a részvételi díj 

teljes egészében kiszámlázásra kerül és a részvételi díj megfizetésétől eltekinteni nem tudunk. 

 

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: www.konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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