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HAJÚ-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
2017. március 9-10-én rendezi meg a
V. NEMZETKÖZI ADÓ- ÉS VÁMKONFERENCIÁT.
Helyszín: DEBRECEN, HOTEL LYCIUM **** (KÖLCSEY-KÖZPONT) Hunyadi utca 1-3.
A rendezvény fővédnökei:
Tállai András
Parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár,
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

Pajna Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnöke

A konferencia az adózás, aktualitásai mellett az EKAER hatásaival, más szakterületek (folyószámla, végrehajtás)
kapcsolatával, kockázatkezelésével, illetve jövőjével kapcsolatos témakörök tárgyalásával kezdődik. A résztvevők
tájékoztatást kapnak a NAV támogató eljárásáról, valamint arról is, hogy az Uniós Vámkódex hatályba lépését követően
hogyan alakulnak az új vámhatósági szerepek.
A konferencián résztvevő külföldi vámhatóságok képviselőitől tájékoztatást kaphatnak a résztvevők a szomszédos
országokban lévő új és a bevezetésre váró vámhatósági és EKAER-t érintő szabályokról.
Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a 2017. április 1-én hatályba lépő új jövedéki szabályozásra is. A NAV KI
Jövedéki Főosztály szakértő munkatársai választ adnak a jövedékiszekció ülések keretében többek között arra is, hogy a
kinek, mikor és milyen változásokat okoz a mindennapi tevékenységében az új jövedéki szabályozás és ez milyen
adatszolgáltatási és biztosítéknyújtási kötelezettségekkel jár? Az előadások természetesen érintik a dohány-szabályozással
kapcsolatos változásokat, illetve az új jövedéki szabályozás informatikai kérdéseit is.

Részvétel
Mindkét napra

VJASZSZ tag

Nem VJASZSZ tag

Szállás 1 ágyas
szobában

Szállás 2 ágyas
szobában

33.000 Ft + ÁFA/fő

38.000 Ft + ÁFA/fő

16.900 + ÁFA

9.950 Ft + ÁFA/fő

Első napra

29.000 Ft + ÁFA/fő

Második napra

19.000 Ft + ÁFA/fő

A részvételi díj magában foglalja a kávészünetekben
felszolgált frissítőket, aprósüteményeket, illetve első
napon az ebédet és a vacsorát, valamint a második napi
ebédet, szállás esetén természetesen a reggelit is.

PARKOLÁS: Egyénileg. (Korlátozott számban a szálloda mélygarázsában is van lehetőség parkolásra (2.300.-Ft/nap)
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 2017. március 03-ig.
A jelentkezés 2017. március 3-át követő – esetleges – lemondását nem áll módunkban elfogadni!

