
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara HR vezetők és könyvelők Klubja ezúton tisztelettel 

meghívja Önt és munkatársait a  

2023. március 27-én megrendezésre kerülő szakmai napra. 

A rendezvényen való részvételre személyesen és online is van lehetőség. 

PROGRAM: 

09.00 – 11.00 

ÁTALÁNYADÓZÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK SZJA-, JÁRULÉK- ÉS SZOCHO-KÖTELEZETTSÉGE 

PÉLDÁKKAL, BEVALLÁS KITÖLTÉSSEL 

Szakértő előadó: Horváthné Huszka Bernadett szakértő, NAV Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és 

Tájékoztatási Főosztály Dél-alföldi Tájékoztatási Osztály 

11.00 – 13.00 

NAV ÜGYFÉLPORTÁL BEMUTATÁSA 

Szakértő előadó: Nyilas Gábor László főosztályvezető, NAV Csongrád-Csanád Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága Nyilvántartási Főosztály   

Mindkét előadás részteles tematikája a következő oldalon olvasható. 
 

HELYSZÍN:  Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Platter János Konferenciaterem 

 (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) 

   

A rendezvényen való részvétel rendezett kamarai regisztrációval rendelkező vállalkozásoknak díjmentes, 

de előzetes regisztrációhoz kötött.  

 

 Kérjük, részvételi szándékukat legkésőbb 2023. március 26-ig jelezzék az alábbi linkre kattintva:   

JELENTKEZÉS 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8fCeJKmsXIp__CpFJWbVO4rcB2LviuqZ2psnH1ii0_FMYiA/viewform


 

 

 

TEMATIKA:  

ÁTALÁNYADÓZÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK SZJA-, JÁRULÉK- ÉS SZOCHO-KÖTELEZETTSÉGE 

PÉLDÁKKAL, BEVALLÁS KITÖLTÉSSEL 

A konzultációval egybekötött, gyakorlatorientált, tájékoztató előadás célja, hogy az átalányadózást 
választó vállalkozások teljeskörű tájékoztatást kapjanak. Újdonság: a negyedéves járulékbevallás, a 
göngyölítéses módszer stb. 

Az átalányadózóknak két fontos határidő van:  
➢ 2023. április 12. – az idei első járulékbevallás benyújtási határideje, 
➢ 2023. május 20. – a személyi jövedelemadó bevallás benyújtási határideje. 

 

Tematika: 

➢ Bejelentkezés, változásbejelentés, áttérés, megszűnés szabályai 
➢ Költséghányadok rendszere 
➢ Nyilvántartások vezetése 
➢ Számítási példák, arányosítás és különböző kedvezmények figyelembevétele 
➢ 22SZJA és 2258 bevallások kitöltése 
➢ Biztosítotti bejelentés, 23T1041 nyomtatvány kitöltés 

 

NAV ÜGYFÉLPORTÁL BEMUTATÁSA 

Az adózók számára a NAV az eBEV Portál felületén tette ez idáig elérhetővé az adózókról általa 
nyilvántartott adatok lekérdezési lehetőségét. Időszerűvé vált azonban a felület megújítása, átalakítása, 
korszerű szolgáltatásokkal való bővítése. A fejlesztés eredményeként elkészült és 2022. június végétől 
elérhetővé vált az ügyfelek számára a NAV ÜGYFÉLPORTÁL felülete, amely már a kisebb méretű okos 
eszközökre is optimalizálva lett. 

A XXI. századi igényeket is kielégítő portálon az adózók sokkal egyszerűbben és könnyebben érhetik el a 
róluk nyilvántartott adatokat, amelyek birtokában az adózással kapcsolatos ügyintézés is gyorsabbá és 
egyszerűbbé válhat. 

 
 

Az előadásokat követően a résztvevőknek konzultációra is lehetőséget biztosítunk. 

 

További információ Csáki Imrénétől a +36-70-7028412-es telefonszámon vagy a 

csakine.ilona@bkmkik.hu email címen kérhető. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy Kamaránk fizető parkoló övezetben fekszik! 

Kecskemét, 2023. március 13. 
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