KATA, KIVA és SZJA változások 2021-től
Webinárium az új adócsomag alapján – külön konzultációs szekcióval
(Időtartam: 120 perc)
2020. november 30. (hétfő)
10.00-12.00

Szakértő előadók
Dr. Rosenfeld Anita és
dr. Rabné dr. Barizs Gabriella
(NAV)

Fő témáink:
KATA 2021
 A kisadózói bejelentéssel kapcsolatos szabályok
változásai 2021-től
 Az új 40%-os adó szabályai
 Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok módosulása
 A kisadózó vállalkozás bevételét érintő
szabályváltozások (támogatások kezelése, tárgyi
eszközök körének módosulása)
KIVA 2021
 A bevételi értékhatár változása
SZJA 2021
 A személyi kedvezmény változásai
 Az egyéni vállalkozókra vonatkozó módosítások
 A mezőgazdasági tevékenységet végzőket érintő
átfogó változások

Részvételi díj
A részvételi díj 19.900 Ft + áfa/fő.

Ingyenes részvételi lehetőség FAM-tagoknak

Webinárium
Online előadás tanácsadással
és konzultációs szekcióval

A webináriummal kapcsolatos technikai
információk
Webináriumunk a világon bárhonnan megtekinthető számítógép,
laptop vagy akár tablet segítségével, online kapcsolaton keresztül.
Részvétel a webináriumon:
- A webinárium megrendezése előtt a résztvevő számára a
jelentkezéskor megadott e-mail címre küldjük a hozzáférési adatokat.
- A webinárium megtekintésére a böngészőn keresztül nyílik lehetőség.
- Előfordulhat, hogy a böngészője nem támogatja a webinárium
lejátszását. Ebben az esetben a megküldött linken keresztül elérhető
válik egy .exe fájl, melynek segítségével a letöltés után telepítés nélkül
indítható a webinárium.
Minimális rendszerkövetelmények:
- Internet-hozzáférés (vezetékes, vezeték nélküli egyaránt)
- Webináriumunkat támogatja a legtöbb operációs rendszert (Windows,
MacOS, Linux)
- Webináriumunk elérhető a legnépszerűbb böngészőkből (Internet
Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari)*
- Webináriumunk elérhető a legtöbb Android és iOS alapú tabletről

A Fórum Akadémia Membership tagoknak a részvétel ingyenes!
Kattintson ide a további részletekéért!

*Amennyiben probléma adódik a webinárium elérésével, kérjük,
próbálja meg frissíteni böngészőjét. Amennyiben nem tudja
elindítani a webináriumot, úgy kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat
a +36 1 273 2090-es telefonszámon.

Előadók

Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos számlánkkal igazoljuk

KATA és SZJA: Dr. Rosenfeld Anita, tájékoztatási szakértő, NAV
vissza. A webinárium előtti 3. munkanapig történő írásbeli lemondás esetén nem
számítunk fel lemondási díjat. Ez utáni lemondás esetében a teljes részvételi díj
Központi Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály, Személyi
KIVA: Dr. Rabné dr. Barizs Gabriella tájékoztatási szakértő referens, NAV
Központi Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

Igen, jelentkezem

fővel a „KATA,

KIVA és SZJA változások 2021-től” című webináriumra.

Jelentkezési lap
(A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés érvényességéhez!)

*Intézmény neve, címe
*Intézmény adószáma, fő tevékenysége

*Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma
*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

Dátum

esedékes. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés
esetén a webinárium elmarad. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a
résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát
fenntartja.

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy
nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és
postacímemet a Forum Média Kiadó Kft.
promóciós anyagok küldése céljából kezelje,
hogy engem általánosan, vagy számomra
személyre
szabottan
tájékoztasson
a
kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól,
eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem,
hogy adataimat a Forum Média Kiadó Kft. a
GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint
vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján
kezeli.
Kijelentem,
hogy
önkéntes
hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom,
és így a promóciós anyagról bármikor
leiratkozhatom
emailben
a
forummedia@forum-media.hu
e-mail
címen,
telefonon a (1) 273-2090-es elérhetőségen,
vagy postai úton, a 1139 Budapest, Váci út 91.
címre küldött levélben.
8738/WEB
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