A NAV ellenőrzések középpontjában:
a digitális ügyletek adózása és az új transzferár-nyilvántartás
Nem véletlen, hogy a pénzügyi, számviteli vezetők többsége leginkább a transzferárazás területén
számít az eddigiekhez képest lényegesen több ellenőrzésre és bírságra. A NAV ugyanis nem
elégedett a cégcsoportok gyakorlatával, ezért a transzferár-szabályozás továbbra is kiemelt figyelmet
kap a multik hatósági ellenőrzése során. A digitális ügyletek adóztatását célzó, tavaly év végén
elkészült OECD-tervezet célja, hogy a digitális üzleti modellek útján elért nyereség 2020 végétől
kezdve arányos módon adóztathatóvá váljon a jövedelemszerzésben érintett valamennyi országban.
Ami azonban már biztos: az új transzferár-nyilvántartás egy ideje immár három különböző
dokumentumot foglal magában: fődokumentum, helyi dokumentum és országonkénti jelentés. Most a
transzferárazás legelismertebb hazai szakértői segítenek abban, hogy még időben és hatékonyan
fel tudjon készülni az adóhatósági ellenőrzésekre.

Transzferár specialista
2 online képzési napból és egy ajándék kézikönyvből álló intenzív tréning

Az online képzés dátuma:
2020. november 25-26. (09.00 – 17.00) | Regisztráció: 08.30 – 09.00

Információ az online képzési formáról (webinárium):
A webinárium egy élő, interaktív esemény, amely az online térben, interneten keresztül zajlik. Az előadó a
magyarázatát prezentációval szemlélteti, a résztvevők feltehetik kérdéseiket, és megvitathatják a felmerült
problémákat. A webinárium előnye, hogy laptoppal, számítógéppel, tablettel, sőt mobiltelefonnal is bárhonnan be
lehet kapcsolódni a programba, így az utazási idő és -költség is megspórolható.

A képzés előadói:
Fotiadi Ágnes:
NAV, Szokásos Piaci Ár-megállapítási és Transzferár Ellenőrzési Főosztály – volt főosztályvezető,
Transzferár üzletág vezető – LeitnerLeitner Tax Kft.
Dr. Lakatos Mária:
Egyetemi docens (BME Pénzügyek Tanszék), adótanácsadó

Képzésünkhöz ajándék szakkönyv is jár:
Transzferár kézikönyv
A transzferár előírások gyakorlati alkalmazása példákkal, közérthető
magyarázatokkal és ellenőrzőlistákkal
Szerző: Fotiadi Ágnes, a Leitner&Leitner Tax Adótanácsadó Kft. Transzferár
Üzletágának vezetője, a NAV transzferár szakterületének volt vezető szakértője

Miért érdemes részt vennie képzésünkön?




Mert megbízható forrásból ismerheti meg a vonatkozó szabályozást, és minden információt
biztosítunk ahhoz, hogy transzferár-dokumentációja maradéktalanul megfeleljen a
törvényi előírásoknak!
Mert bepillantást nyerhet a NAV ellenőrzési gyakorlatába, módszereibe is.
Mert a képzéshez minden résztvevő megkapja Fotiadi Ágnes hiánypótló szakkönyvét, a
Transzferár kézikönyvet.
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JELENTKEZÉSI LAP: Transzferár specialista
2 online képzési napból és egy kézikönyvből álló intenzív tréning

A webináriumi képzés előadásainak tartalma:
1. online előadás: 2020. november 25. (szerda)
 Az összehasonlítás forrásai, adatbázisok alkalmazása
 A transzferárazás szerepe, jelentősége, globális megítélése az
adóztatásban
 Az OECD Irányelvek és hazai transzferár szabályozás
 A transzferárazás és a várható nemzetközi változások
A
transzferár
ellenőrzés
adóhatósági
tapasztalatainak
összefoglalása
2. online előadás: 2020. november 26. (csütörtök)
 Kötelezettségek változása a magyar szabályozásban
 Kötelező adattartalom meghatározása vállalati forrásból, piaci
kockázatok értékekése
 Funkcionális elemzés, társasági elemzés, benchmarking
 Vagyonértékelési, cost plusz és egyéb módszerek alkalmazása
 Példák, esettanulmányok
A képzéshez járó Transzferár kézikönyv fő tartalma
 A transzferárazás jogi környezete és jelentősége adózási
szempontból
 A kapcsolt vállalkozás transzferárazásból származó kötelezettségei
 A szokásos piaci ár meghatározására szolgáló módszerek
 Az összehasonlító elemzés, az összehasonlíthatóság problémái
 A szokásos piaci ár megállapításával összefüggő jogintézmények,
megállapodások – a szolgáltató adóhatóság
 Transzferár-jogesetek
Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos számlánkkal
igazoljuk vissza. A webinárium előtti 3. munkanapig történő írásbeli
lemondás esetén nem számítunk fel lemondási díjat. Ez utáni lemondás
esetében a teljes részvételi díj 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.

Adatkezelési hozzájárulás
[
] Igen, hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, postacímemet,
telefonszámomat és e-mail címemet a Fórum Média Kiadó Kft. hírlevél
küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra
személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól, képzéseiről,
szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy
adataimat a Fórum 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
hírlevélről bármikor leiratkozhatom az elektronikus levelek alján található
link segítségével, valamint a forum-media@forum-media.hu e-mail címre,
vagy postai úton a Fórum Média Kiadó Kft., 1139 Bp., Váci út 91. címre
küldött lemondási kérelem útján.

Igen,
fővel jelentkezem a Transzferár
intenzív online képzésre.
A t nap időpontja és helyszíne:
Az online képzés dátuma:
2020. november 25-26. (09.00 – 17.00)
Előadók:

Lakatos Mária – egyetemi docens, Fotiadi Ágnes – a LeitnerLeitner Tax
Adótanácsadó Kft. Transzferár Üzletág vezetője, a NAV transzferár
szakterületének volt vezetője

Részvételi díj:
140.000 Ft + áfa/fő.

20% kedvezmény FAM-tagoknak:
A Forum Akadémia Membersip tagoknak automatikusan 20% kedvezményt
biztosítunk. További információért kattintson ide.

Csoportos jelentkezési akció:
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő esetén 5%, 3 fő esetén
10%, minden további jelentkező esetén 15% kedvezményt adunk a
részvételi díjból.

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
*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.

Jelentkező(k) adatai:

Cégadatok:

Név, e-mail cím*

Cég neve*

Beosztás*

Cég címe*

Név, e-mail cím*

Cég adószáma*

Beosztás*

Telefon*

Név, e-mail cím*

Cég fő tevékenysége*

Beosztás*
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Megrendelő neve, beosztása*
Megrendelő e-mail címe*
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A *-gal jelölt mezők kitöltése feltétele a megrendelés teljesítésének.
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