TB Ügyintézők Klubja
A klub célja a TB területén bekövetkező jogszabályi változások komplex módon történő rendszerezése,
összefoglalása és közérthető magyarázata. A gyakorlatban felmerülő problémák rendezési módjának
ismertetése, a TB ügyintézők szakmai ismereteinek folyamatos aktualizálása és bővítése.
A klubfoglalkozásokra havi rendszerességgel kerül sor a következő tervezett témakörökben és
előadókkal:
Munkajog – dr. Kártyás Gábor munkajogi tanácsadó
Járulékok – Széll Zoltánné szakmai főtanácsadó, NAV
Egészségbiztosítás – Farkasné Gondos Krisztina
Nyugdíjbiztosítás – Táborossyné dr. Morvai Zsuzsanna főosztályvezető
Bevallások – Locskai Botond osztályvezető, NAV
Bérek – Barabás Miklós társadalombiztosítási szakember
SZJA – dr. Asztalos Zsuzsanna tájékoztatási szakreferens, NAV
Szakképzés – Matlné Kisari Erika adó szakreferens, NAV
Ellenőrzés – Pintérné Kuzma Hajnalka, főosztályvezető helyettes
• a társadalombiztosítás finanszírozása, járulékok, szociális hozzájárulási adó • bejelentési és nyilvántartási
kötelezettség, adatszolgáltatások • egészségbiztosítási ellátások, különös tekintettel a pénzellátásokra • baleseti
ellátások • nyugdíjrendszer • keresőtevékenység folytatása nyugdíj és egyéb ellátások mellett • megállapodás
kötése, nyugdíjra, egészségügyi szolgáltatásra • külföldön tartózkodó illetve munkát végző magyar
állampolgárok társadalombiztosítási helyzete • Magyarországon tartózkodó illetve munkát vállaló külföldi
állampolgárok társadalombiztosítási helyzete • ellenőrzési tapasztalatok • SZJA • munkajog • TB aktualitásai •
a társadalombiztosítási kifizetőhelyek eljárása és egyéb aktuális kérdések

Helyszín
Az előadások helyszíne: Konferencia Központ 1114. Budapest, Villányi út 11-13.

Tervezett dátumok
2018

2019

szeptember 19. (szerda)

január 17. (csütörtök)

november 20. (kedd)

február 21. (csütörtök)

december 18. (kedd)

március 21. (csütörtök)
május 22. (szerda)

www.kompkonzult.hu

Klubtagsági díj
Éves tagsági díj étkezéssel: 99.700,- Ft + Áfa (2018. szeptember – 2019. május)
Éves tagsági díj étkezés nélkül: 86.500,- Ft + Áfa (2018. szeptember – 2019. május)

Jelentkezési lap

□ étkezéssel

□ étkezés nélkül

(étkezési igényét kérjük a megfelelő kockában jelölje)
Ezen jelentkezési lap aláírásával kötelezzük magunkat, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részünkre
megküldött klubtagsági díjat tartalmazó előleg számlát az abban megjelölt időpontig kiegyenlítjük. Tudomásul
vesszük, hogy a Kompkonzult Kft. az előleg számlában a fizetési határidőt tekinti az Áfa teljesítés időpontjának.
Jelentkező neve: _________________________________________________________________________
Cég neve: ______________________________________________________________________________
Cég címe: ______________________________________________________________________________
Adószám: _______________________ Ügyintéző neve: __________________________________________
Telefonszám: ____________________ E-mail cím: ______________________________________________
Aláírás: ______________________________________________

P.H.

Kedvezmény

Ajánljon minket ismerőseinek!
Amennyiben az Ön ajánlásával érkezik hozzánk jelentkezés úgy Ön
5% kedvezményben részesül az éves tagsági díjból.

Elérhetőségek
Kompkonzult Kft.
cím: 1114. Budapest, Villányi út 11-13.

Tel.:30/296-2062
www.kompkonzult.hu

e-mail: rendeles@kompkonzult.hu

