Mottónk: Megbízhatóság – Nyitottság – Párbeszéd – Biztonság

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA
JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA

VÁM, JÖVEDÉKI ÉS ADÓÜGYI
SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGE

FELHÍVÁS
Szövetségünk, valamint a NAV Hajdú-Bihar Megyei, Jász-Nagykun Szolnok Megyei
és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága
2019. március 21-22-én rendezi meg a
VII. NEMZETKÖZI ADÓ- ÉS VÁMKONFERENCIÁT.
Helyszín: HOTEL LYCIUM **** (KÖLCSEY-KÖZPONT) Debrecen, Hunyadi utca 1-3.

A rendezvény fővédnöke:
Dr. Sors László Államtitkár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője
A konferencia plenáris ülése a vám és jövedéki aktualitásokról szóló előadással kezdődik, majd ezt követően
megismerhetjük azokat az adóváltozásokat, melyek a jogkövető vállalkozásokat támogatják.
Az EKAER és a Végrehajtási szakterület aktualitásai mellett tájékoztatást kapunk az utólagos ellenőrzésről,
valamint az adó- és vámigazgatás informatikai jövőképéről is.
A VÁM szekcióülésen szó lesz a vámjogi képviselők termékimporthoz kapcsolódó adómentes számlázásáról,
valamint a japán-EU származási szabályokról is. Tájékoztatást kapunk a BREXIT várható vámszakterületi
hatásairól, illetve az AEO engedélyesek kockázatairól és annak kezelési javaslatairól is.
A JÖVEDÉKI szekcióülésen résztvevők megismerhetik, hogy a BREXIT várhatóan milyen hatással lesz a
jövedéki szakterületre és hogyan lehet kezelni a jövedéki veszteségnormákat. Az ügyvezetői felelősségbiztosítási
lehetőségek mellett szó lesz az EU jövedéki irányelv módosításáról is.
Részvétel

VJASZSZ Tag

Szállás 1 személyes
elhelyezéssel

Nem VJASZSZ tag

Mindkét napra 34.000 Ft+ÁFA/fő 39.000 Ft + ÁFA/fő 18.400 Ft + ÁFA/fő
Első napra

30.000 Ft+ÁFA/fő

Második napra

20.000 Ft+ÁFA/fő

Szállás 2 személyes
elhelyezéssel
10.900 Ft + ÁFA/fő

A részvételi díj magában foglalja a kávészünetekben
felszolgált frissítőket, illetve első napon az ebédet és
a vacsorát, második napon az ebédet. Szállásdíj
tartalmazza a reggelit és az idegenforgalmi adót is.

Vámügynöki és vámtanácsadó résztvevők számára adható kreditpont: 6 pont
Könyvvizsgáló résztvevők számára adható kreditpont: 4 pont
Jelentkezés: a csatolt jelentkezési lapot kitöltve aláírva kérjük e-mailben megküldeni az info@vjaszsz.hu e-mail
címre legkésőbb 2019. március 14-ig, az ezt követő lemondás esetén a részvételi díj visszatérítésére nincs
lehetőség.
A konferencián való részvétel feltétele a részvételi díjról szóló számla határidőben történő kiegyenlítése.
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SZÁLLÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
A HOTEL LYCIUM-ban a szállodai elhelyezéseket a jelentkezések sorrendben foglaljuk le.
A szállásköltség magában foglalja a reggelit, a szálloda wellness részlegének korlátlan használatát, az internet
elérést a szobákban és az idegenforgalmi adót.
PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK:
1. Parkolói díjszabás szállóvendégek/rendezvényre érkezők részére:
Szobafoglalással rendelkező szállóvendégek részére a Kölcsey Központ mélygarázsában a szálloda részére
elkülönített, külön sorompójával ellátott, 50 férőhelyes, belső fedett parkoló használata biztosított,
melynek ára: 2.500.- Ft/szgk./nap. A parkolókártya érvényesítése a Hotel Lycium**** recepcióján
történik.
2. További parkolóhelyek az eseményre érkező résztvevők számára:
I. Amennyiben a szálloda parkolójában nem tudunk helyet biztosítani, úgy a résztvevők a Kölcsey
Központ alatti mélygarázsban parkolhatnak 2.500.-Ft/szgk./nap áron. Amennyiben a DV Parking Kft.
áraiban változás következik be, az árváltozást a Hotel Lycium**** is érvényesíti.
Kontakt: DV Parking Kft. (Kölcsey Mélygarázs üzemeltetője): Papp Tibor: + 36 30 488 3041
II. A résztvevők ezen kívül igénybe vehetik a Kölcsey Központtal szemben lévő Bethlen utcai felszíni
parkolót is. Kontakt: Polgár Róbert (a Bethlen utcai magánparkoló üzemeltetője): + 36 30 382 4748

Bármilyen kérdés esetén készséggel állunk a tisztelt jelentkezők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeinken.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a nemzetközi szakmai konferenciánkra!
Üdvözlettel:
Szepesi Sándor
Főtitkár
Vám-, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége
1134. Budapest, Lehel u. 11.
Tel: +36 1 3590662
Fax: +36 1 3205344
Mobil: +36/30/384-3887
E-mail: sandorszepesi@vjaszsz.hu
Honlap: www.vjaszsz.hu
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