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2019-ban is folytattuk az eddig megkezdett tevékenységünket és a tagozati
tagság számára szakmai rendezvényeket szerveztünk.
2019. januárjában „Adótörvény változások” címmel került sor egy egész
napos adókonferencia megszervezésére, melyen a NAV, az NGM és a szakma
kiemelt előadói adtak tájékoztatást a 2019-es adóváltozásokról. A
rendezvény az eddigi gyakorlatunknak megfelelően az Adótagozat és a
Könyvelői Tagozat közös rendezvényeként került megrendezésre, több mint
150 fő részvételével. Tekintettel a rendkívül tartalmas szakmai programra
magas kreditpont értékkel bíró (adótanácsadói 9 kredit, mérlegképes 8
kredit, könyvvizsgálói 4 kredit), igen színvonalas napot zártunk, melyről a
tagság is pozitívan és nagyon elismerően nyilatkozott. Ennek a
rendezvénynek
a
megszervezésében,
kredit
pontokra
történő
engedélyeztetésében és lebonyolításában az MKVK Oktatási Központ Kft volt
segítségünkre.
Őszi/téli rendezvényünket 2019. december 6-án tartottuk. Ennek a
rendezvénynek a témája:
- Fejlesztések elszámolása a gyakorlatban – a kutatás-fejlesztés,
adózási és számviteli kérdései
Ez a rendezvényünk a januárihoz hasonlóan szintén a két tagozat közös
rendezvénye volt, amelyhez az MKVK OK szakmai segítségét vettük igénybe.
Az egyes rendezvényekre jutó költségek további racionalizálása illetve a
tagozati költségvetés kereteken belül tartása érdekében még 2017-ben 2
„újítást” vezettünk be.
Egyrészt az MKVK OK un. nyitott rendezvényként, nyilvánosan is meghirdette
az adott rendezvényt, amelyen térítés ellenében bárki részt vehetett,
ugyanakkor a két tagozattal kötött megállapodás értelmében a tagozati tagok
számára előzetes regisztrációs kötelezettség mellett térítésmentes volt a
részvétel, az azon való részvételi díjat a tagozatok a saját költségvetésükből
fedezték.
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A másik „újítás” éppen a tagozati tagok regisztrációjával és az esetleges meg
nem jelenésükkel okozott többlet költségek megtérítésével kapcsolatos.
Bevezettük, hogy a rendezvényeinkre regisztrált tagok határidőn túli
lemondás vagy meg nem jelenés esetén térítési díj fizetésére kötelezettek.
Ezt a változtatást – megfelelő előkészítés és kommunikációs munka után – a
tagság egyetértőleg tudomásul vette. Így nagyrészt elkerülhetőek a
kreditpontok miatti többlet adminisztrációból fakadó költségek illetve az
indokolatlanul nagyméretű terem bérleti díja.
A bevezetett változtatások a gyakorlatban jól vizsgáztak és felelős döntések
mentén történtek a rendezvényekre a regisztrációk 2019-ben is. Így utólag,
pótlólagosan nem került sor térítési díj kiszámlázására. Inkább azt
tapasztaltuk, hogy néhányan – akik bizonytalanok voltak részvételükben –
nem regisztráltak, hanem a helyszínen kérték a résztvevők közé a
felvételüket, hogy a kreditpontokat megkaphassák. Ezt a kérést a terem
befogadóképességének függvényében természetesen teljesítettük.
A
rendezvények
szervezése
mellett
a
Pénzügyminisztérium
kezdeményezett Adótanácskozás keretében képviseltük az MKVK-t.

által

Az MKVK Adótagozat aktuális taglétszáma 415 fő, ebből 294 fő (71%) aktív
tag és 121 fő (29%) szüneteltető tag.
2020-ban is hasonló keretek között kívánjuk folytatni tagozati munkánkat,
azaz továbbra is szoros együttműködést tervezünk a Könyvelői Tagozattal és
elengedhetetlennek tartjuk az MKVK OK bevonását is a rendezvények kredit
pontos engedélyeztetése és a lebonyolításuk terén.

Köszönjük a Tagozat munkáját segítő kamarai munkatársak és az MKVK OK
részéről közreműködők segítségét!
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MKVK Adótagozat elnök

