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2008. február 2. szombat (92008. február 2. szombat (90000 – 13 – 130000))

2007.  novemer 16-án kihírdettek egy újabb  pénzügyi  tárgyú salátatörvényt,  amelyben többek között 
módosították a számviteli törvényt, a személyi jövedelem adó törvényt, az adózás rendjéről szóló törvényt, 
a különadóról és a társasági adóról szóló törvényeket, az EVA törvényt, a gazdasági társaságokról szóló 
törvényt, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló törvényt.

Az előadás témái:Az előadás témái:
1.1. Számviteli törvény 2008. évi változásai.Számviteli törvény 2008. évi változásai.
2.2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 2008. évi változásai.A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 2008. évi változásai.
3.3. Az államháztartás egyensúlyát javító különadót érintő 2008. évi változások.Az államháztartás egyensúlyát javító különadót érintő 2008. évi változások.
4.   4.   Az adózás rendjéről szóló törvény 2008. évi változásai.Az adózás rendjéről szóló törvény 2008. évi változásai.
5.   5.   Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény 2008. évi változásai.Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény 2008. évi változásai.
6.6. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2008. évi változásai.A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2008. évi változásai.
7.   7.   A gazdasági társaságokról szóló törvény 2007. és 2008. évi kiemelt változásai.A gazdasági társaságokról szóló törvény 2007. és 2008. évi kiemelt változásai.
8.  8.  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló törvény 2007. és 2008. éviA cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló törvény 2007. és 2008. évi  

kiemelt változásai.kiemelt változásai.

Részvételi díj: 15.000,-Ft + 20% áfa = 18.000,-Ft.
Helyszín:  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, földszint Auditorium Maximum.    
Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

Amennyiben a Tomcsányi Erzsébet könyvelő klubjának tagja részt kíván venni az előadáson, bruttó 
6.000,-Ft  kedvezményt  kap.  Bruttó  6.000,-Ft  kedvezményt  kapnak  azok  is,  akik  a  könyvviteli 
szolgáltatást végzők 2007., vagy 2008. évi kötelező képzését nálunk végezték-végzik el.

A részvételi díjakat átutalással (számlaszám: 1170 4007 – 2014 6094), vagy  készpénzben az irodánkban
(1075 Budapest, Wesselényi u. 4. IV. em. 27., munkanapokon 9-17 óra között) lehet megfizetni.

Jelentkezni lehet: Tomcsányi Erzsébet 1075 Bp., Wesselényi utca 4. IV. e. 27. címen, 
vagy 06–1–341–02–02-es és a 06–1–413–17–16-os telefon és fax számokon.


Jelentkezem TOMCSÁNYI ERZSÉBET 2008. február 2-ai előadásáraTOMCSÁNYI ERZSÉBET 2008. február 2-ai előadására

Név:

Értesítési cím:

Otthoni telefon: e-mail:

Munkahelyi, vagy napközbeni telefon:

Számlát kérő (munkahely) neve:

Számlát kérő címe:

Dátum: 2008. Cégszerű aláírás: P.H.
KÉREM NYOMTATOTT BETŰVEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!
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