SZJA bevallások (08-as bevallás), önellenőrzések
Videókonferencia
Nagyné Véber Györgyi gyakorlati előadásában
Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a személyi jövedelemadó bevallások elkészítéséhez, a
08-as bevallások önellenőrzéséhez. Adószakértőnk az adóbevallási kötelezettség teljesítéséhez
nyújtott segítségen túl bemutatja a 2021. évi személyi jövedelemadót érintő változásokat,
valamint a járulék és szociális hozzájárulási adóváltozásokat is.
Miben segít a videókonferencia:
1. 2021. évi személyi jövedelemadó változások ismertetése
- minimálbér fogalma,
- költségelszámolás új szabályai,
- külföldi illetőségű előadóművészek által szerzett jövedelem utáni adókötelezettség,
- mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó változások, őstermelők, családi gazdálkodók
adózása,
- egyéni vállalkozókat érintő módosítások,
- egyszerűsített foglalkoztatás,
- Szép kártya juttatás változásai,
- személyi kedvezmények
- adóelőleg nyilatkozat, on-line adóelőleg nyilatkozat,
- adóalap csökkentő tételek igénybevételének sorrendje,
- önálló tevékenységet folytató magánszemélyek adózási szabályainak változásai,
- az egyéni vállalkozókra vonatkozó adózási és egyéb szabályok változása,
- veszélyhelyzeti szabályok, fizetési könnyítések
- új adómentes jogcímek.
2. Járulék és szociális hozzájárulási adóváltozások
- összevont egyéni járulék,
- személyi jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozók járuléka,
- másodfoglalkozás, kiegészítő tevékenység,
- járulékalapot képező jövedelem,
- KATA adózók bevallása,
- társas vállalkozók bevallása, járuléka
- nyugdíjasok foglalkoztatása,
- járványügyi könnyítések,
- külföldi minimálbérre történő kiegészítés bevallása,
- külföldi kiküldetés járulékapaja,
- minimál járulékalap
3. Adóbevallási kötelezettség teljesítése
- 2108-as bevallás kitöltési szabályai, az egyes sorok tartalma példákkal,
- magánszemélyekhez nem köthető kötelezettségek bevallása (reprezentáció, cégtelefon,
egyes meghatározott juttatások)
- őstermelők,
- társasháznak kifizetett jövedelemből levont adó,
- bérbeadó magánszemélyektől levont adó
- adókedvezmények,
- kisadózók 40 %-os adója,
- milyen bevételeknek nem kell szerepeli a bevallásban (kiküldetés, hivatali út, adómentes
és bevételnek nem minősülő tételek)
4. A 08-as bevallások önellenőrzése
- az önellenőrzés általános szabályai, (Art)
- a 08-as bevallásra vonatkozó szabályok
- mit jelent a helyesbítés és a javítás.

példák, jogesetek: Szép kártya kerettúllépés miatti átminősítés, évközben kilépett dolgozó
cafetéria juttatás visszatérítés
5. Írásbeli konzultációs kérdések
-

Előadó(k):

Nagyné Véber Györgyi – adószakértő

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan:
A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk:
jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.
A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén
megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre.
Videókonferencia díja:

24.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel
34.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel
ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú (12
hét) hozzáférést kap! Bérlet megrendelés: ITT.
Tartalma: 130 perc videó anyag (két részletben), a fenti tematika szerint, valamint oktatási
segédanyag prezentáció.
A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A
megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem
élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén
12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban
megtekintheti a képzést.
A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a
videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.
A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a
megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési
kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem
másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők.
Megrendelés:
 Elektronikus regisztrációval a https://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.
Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a
díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően
pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.
Elérhetőségeink:
Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.
Telefon: +36 (30) 195 – 2826
Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu
Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.

