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Időpont:

Meghívó

Helyszín:

Eiffel Palace Conference
Center

A PwC Magyarország ezúton tisztelettel
meghívja Önt „Adópárbeszéd 2018” című
rendezvényére.

Rendezvény nyelve: magyar

Vegyen részt 2017. november 30-án a PwC Magyarország
„Adópárbeszéd 2018” elnevezésű rendezvényén és értesüljön
első kézből a jövő évi adóváltozásokról!

2017. november 30.
(csütörtök) 9:00 – 12:30

(1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.)

Részvételi díj:

Az eseményen a PwC szakértői és a Nemzetgazdasági Minisztérium
munkatársai közösen ismertetik a januártól életbe lépő jogszabályváltozásokat. A konferencia keretében azonban nem csupán meghallgathatja,
melyek lesznek a 2018-tól életbe lépő legfontosabb törvénymódosítások,
hanem közvetlenül a törvényhozóknak teheti fel kérdéseit a
változásokkal kapcsolatban.

13.900 Ft+áfa/fő

amely tartalmazza a frissítőket és az
ebédet.

*Kedvezmények:
• november 23-ig történő jelentkezés
esetén 30% early bird kedvezmény

Bízunk benne, hogy Ön is részese lesz
párbeszédünknek és vendégeink között köszönthetjük!

• PwC Alumnik részére 30%
kedvezmény
• amennyiben egy cégtől több résztvevő jelentkezik, a második főtől a
részvételi díj 9.900 HUF + áfa / fő

Üdvözlettel:

Az early bird kedvezmény más
engedménnyel nem vonható össze!

A PwC adó-és jogi tanácsadási üzletágának csapata

Program
8:30 – 9:00 Regisztráció

10:45 – 11:15

9:00 – 9:15 Bevezető

Adószabályok változása – gyakorlati
kérdések

Dr. Lőcsei Tamás, cégtárs, üzletágvezető,
adó- és jogi tanácsadás, PwC Magyarország

dr. Koncz Barbara, igazgató, PwC Magyarország

9:15 – 9:45
Adózási és számviteli politika általános
irányai 2018

11:15 – 11:45
Közigazgatási perrendtartás

Izer Norbert, adószabályozásért és számvitelért felelős
helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

dr. Kelemen Dániel, ügyvéd, irodai tag, Réti, Antall,
Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal

9:45 – 10:30

11:45 – 12.30

Adóeljárást érintő változások

Online bekötés gyakorlati kérdései

dr. Sánta Johanna Éva, szakreferens, Nemzetgazdasági
Minisztérium

Farkas Gábor, vezető menedzser, PwC Magyarország

10:30 – 10:45 Kávészünet

12:30 – 13:15 Ebéd

jelentkezem
Amennyiben másról is hallana a változások kapcsán, kérjük, írja meg
nekünk a registration.pwc@hu.pwc.com-ra küldött e-mailben.
PwC Hungary is pleased to announce its “Tax Dialogue 2018” conferences on the tax changes expected to take effect
from 2018.
Conference dates: Budapest – 30 November 2017
Győr – 6 December 2017
The language of the conferences is Hungarian, so we kindly ask you to forward this invitation to your Hungarian-speaking
colleagues who might be interested.
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