Munkáltatói és kifizetői juttatások adózása, rendezvények, reprezentáció
adózása
Videókonferencia
Nagyné Véber Györgyi gyakorlati előadásában
Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a munkáltatói és kifizetői juttatások 2021. évi
adózásához, a rendezvényeket, reprezentációt terhelő adók helyes meghatározásához.
Szakmai képzésünk kitér arra, hogy a minimálbér változása milyen hatással van az egyes
juttatásokra; a Szép kártáyára milyen szabályok vonatkoznak 2021-ben. Részletesen
bemutatjuk a hivatali, üzleti utazás, cégtelefon kapcsolódó kérdéseit, kitérünk a képzések
támogatására és segítünk eligazodni a munkáltató által adható juttatások között is. Fentiek
mellett adószakértőnk bemutatja az adómentes juttatások teljes körét is.
Miben segít a videókonferencia:
A juttatások rendszerének áttekintése
Juttatások szerzési időpontja, adóbevallása
A minimálbér változás hatása egyes juttatásokra
Szép kártya
 I. és II. félévi keretösszeg szabályok
 időarányos visszatérítés problémái és adójogi kezelése
 több munkáltató által adott juttatás
 juttatás átminősítése
 gyakorlati kérdések
Egyes meghatározott juttatások adózása
 hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés
 cégtelefon gyakorlati kérdései
 csekély értékű ajándék példák
Összevonandó jövedelemként adózó juttatások
Juttatások közterhei
Munkáltató által adható juttatások
 egészségügyi szolgáltatások, biztosítások
 munkáltatói lakáskölcsön
 munkásszállás, munkáslakás
 munkába járás tömegközlekedéssel és gépkocsival
 hét végi haza utazás
 szemüvegtérítés
Képzések támogatása
 csapatépítő tréning
 iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések
 munkáltató által elrendelt és nem munkáltató által elrendelt képzés
 nyelvi képzés
 képzések kapcsolódó költségek (utazás, szállás)
 on-line rendezvények adózása
Reprezentáció
 rendezvényeken adott ellátás, egyéb juttatások adózása
 adómentes rendezvények
 mely esetek nem minősülnek reprezentációnak
Adómentes juttatások
 kulturális és sportbelépő
 munkaruha
 szemüveg térítés
 munkáltató által adott segély
 temetési segély, kegyeleti ellátás

Kifizetői adómentes juttatások
 a könyvtári, a levéltári, a múzeumi, az egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti
tevékenységet folytató szervezet tevékenységi körébe tartozó ingyenesen nyújtott szolgáltatás
 felsőoktatási oktatási intézmények nyilvános rendezvényei
 helyi és nemzetiségi önkormányzatok nyilvános rendezvényei
 köznevelési intézményben tanuló gyermek részére tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi
verseny alkalmával adott juttatás
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: 180 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.

