Meghívó
Adóstratégiai Nap 2018
2017. november 28. kedd
Aquincum Hotel Budapest (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.)
Mik a következő évek adóstratégiai kihívásai? Mi értelme van a társasági és iparűzési adó feltöltés intézményének? Milyen tervei
vannak kormányzatnak az adóadminisztráció csökkentésére? Mit gondol a kormányzat és mit gondolnak a cégek adózási vezetői
a magyar adópolitikáról? És mit gondol Ön?
Adóstratégiai konferenciánkon a három oldal, a kormányzat, a vállalatok és a szakmai tanácsadók együtt ülnek le megvitatni
az adózási környezet elmúlt 5-10 évének tapasztalatait, és tesznek javaslatot a következő 5-10 év fontosabb irányvonalaira, de
akár konkrét intézkedéseire is. Ha Önnek is van véleménye, kérdése, javaslata, regisztráljon most, és legyen ott Ön is!
A konferencia programja:
09.00 – 9.45

Regisztráció

9.45 – 10.00

Köszöntő
LAMBERT ZOLTÁN, WTS Klient, partner

10.00 – 10.30

A következő néhány év adóstratégiai kihívásai
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter előadása (felkérés alatt)

10.30 – 11.00

Az adózással kapcsolatos adóadminisztráció középtávú átalakítási tervei
TAMÁSNÉ CZINEGE CSILLA, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), adószakmai ügyekért felelős
szakmai helyettes, helyettes államtitkár előadása

11.00 – 11.30

Panelbeszélgetés a gyakorlati adóeljárási kérdésekről
Moderátor: GYÁNYI TAMÁS (WTS Klient)
Résztvevők: TAMÁSNÉ CZINEGE CSILLA (NAV), KISS CSABÁNÉ (E.On), LÉNÁRd ANdRÁS (Telekom)

11.30 – 11.50

Kávészünet

11.50 – 12.20

A fontosabb adónemek szerepe és súlya a magyar adórendszerben
IZER NORBERT, Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), adószabályozásért és számvitelért felelős
helyettes államtitkár előadása

12.20 – 12.50

Panelbeszélgetés az adópolitika hangsúlyairól és annak jövőbeli változtatási irányairól
Moderátor: LAMBERT ZOLTÁN (WTS Klient)
Résztvevők: IZER NORBERT (NGM), dERVALICS BÁLINT (Mol), HAVASSY TüNdE (Audi),
dOBI GABRIELLA (Robert Bosch)

12.50 – 13.10

Kérdések és válaszok

13.10 – 14.00

Ebéd

adó

A rendezvényre ide kattintva tud regisztrálni.
A konferencia első két előadása sajtónyilvános, a további programpontok nem sajtónyilvánosak.
A rendezvény hivatalos nyelve magyar, melyhez angol nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk.
Részvételi díj kamarai tagoknak: 14 000 Ft + áfa/fő, nem kamarai tagoknak: 18 000 Ft + áfa/fő.

Találkozzunk az Aquincum Hotelben és alakítsuk együtt a következő évek adóstratégiáját!

Szakmai támogató:

WTS Klient

•

1143 Budapest, Stefánia út 101-103

•

Telefon: +36 1 887 3700

•

Fax: +36 1 887 3799

•

info@wtsklient.hu

•

www.wtsklient.hu

