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A cégautókkal kapcsolatban felmerülő aktuális adózási kérdések



Hogyan könnyítheti meg a munkánkat a műholdas nyomkövetés és

a járművédelem? 

Az elektromobilitás hazai elterjedésének lehe-
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Az e-matricák beszerzése és a parkolási díj fize-

tésének egyszerűsítése
tetése 

Digitalizáció



Flottaautók régiós beszerzése és üzemel-

Gépjárműlopások – ahogy a biztosítótársaságok látják



A tavasz/őszi gumicsere előkészítése, lebonyolítása és utómunkálatai


Elektromos autók a flottában 

A cégautózás fordulóponthoz

érkezett, hogyan tovább? 

Nagyvállalati esettanulmányok
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szeptember 26. kedd

Thermal Hotel Visegrád **** superior

830		 Regisztráció
850		 Az IIR Magyarország és
a nap elnökének köszöntője

900		 Helyzet a magyar
flottapiacon
 Új jármű eladások
 A használt járművek piaca
 Özönlenek a visszatekert órás, szabálytalanul
behozott gépkocsik - hatással van-e ez a folyamat a leadott autók maradványértékére?

1020 A legújabb e-autó
modellek
 Mi várható az e-autók világában?
 Hogyan, milyen irányba fognak fejlődni a jövőben?
 Várható-e az elektromos autók piaci árának
csökkenése?
 Elektromos autók hatótávolságának növekedésére tett erőfeszítések
 Mikorra várható, hogy átalakul a vásárlók köre
és nagyobb számban is megjelennek azok a tulajdonosok, akik nagyobb távolságok (400-500
km) megtételére is használják az elektromos
autóikat?

 Adnak-e többet a hazai, szervizelt, ismert múltú
gépkocsikért a másodlagos piacon?

 Akkumulátorok élettartam-garanciái a gyorstöltők elterjedése kapcsán

920		 Hogyan könnyítheti
meg a munkánkat a műholdas
nyomkövetés és a járművédelem?

1040		 Tesztvezetéssel
egybekötött kávészünet

 Milyen hasznos adatokat lehet kinyerni egy
járműkövető rendszer segítségével?
 A helymeghatározáson túl milyen további funkciói vannak egy nyomkövető rendszernek?

1130		 Úton az emissziómentes közlekedés felé
a hibridizáción át
Előadó: Molnár Tamás, Flotta értékesítési vezető,
Mercedes-Benz Hungária Kft.

 A kinyert adatokat mire lehet használni?

 Melyek a leghatékonyabb megoldások a flottaautók lopásvédelmére?
 Hogyan működnek ezek rendszerek?
Előadók: Csáti Réka, Operatív igazgató, Jármű
Kontroll Magyarország Kft.

 +36 1 459 7307 +36 70 419 8629
peter.vaczi@iir-hungary.hu

BŐVEBB INFORMÁCIÓ : Váczi Péter, Projektvezető

 Hogyan lehet egy járműkövetési rendszerrel
költségeket megtakarítani?

Rácz Tamás, Értékesítési igazgató,
Jármű Kontroll Magyarország Kft.

1150		 Az e-töltők technikai
újdonságai és hálózatuk
kiépítésének stratégiája
 A technikai újdonságok
 A hálózatépítés stratégiája
 Az ultragyors töltők
 Elektromos töltőoszlopok kialakítási kötelezettsége – tapasztalatok már létrejött projektek
esetén

950		 Az elektromobilitás
hazai elterjedésének lehetőségei
és kihívásai
Előadók: Dr. Ugron Gáspár Gábor,
Ügyvezető igazgató,
e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.

www.iir-hungary.hu

fax +36 1 459 7301

konferencia@iir-hungary.hu

Régiós flotta beszerzés
 Beszállítói kapcsolatok

 Riportok, forecastok és elemzések készítése
a döntéshozók számára

 A régiós flotta beszerzés előnyei/hátrányai

 Back office megoldások

Eddigi eredményeink

 Hogyan lehet a telematika rendszerek segítségével baleseteket megelőzni?
 Milyen tapasztalatokat lehet leszűrni a vezetéstechnika és a vezetési magatartás elemzéséből?

 Praktikus tanácsok

Előadó: Császár László, Regionális Beszerzési és Flotta
Menedzser, Tesco Global Áruházak Zrt.

1500		 Gépjárműlopások – ahogy
a biztosítótársaság és látják

1230 A flottaüzemeltetés
megkerülhetetlen kérdései:
az e-matricák beszerzése
és a parkolási díj fizetésének
egyszerűsítése

 Lopott gépkocsik – mi a trend, mely típusok a
veszélyeztetettek?

 Mire használhatóak, mit tudnak a legújabb
okoseszköz-alapú rendszerek?

 Mekkora díjnövekedéssel kell számolni, ha több
gépkocsi is eltűnik a vállalati autóparkból?

 Honnan lopják az autókat – a tolvajok terüljterülj asztala a főváros?

 Milyen lehetőségek léteznek vállalatok számára
desktopon és okostelefonon, hogy megvásárolják a flottájukhoz tartozó járművek számára
az autópálya matricákat? Hogyan lehetséges
ezt a lehető legrugalmasabban megtenni?
 Okoseszköz-alapú integrált vállalati platformok
és ezek legújabb funkciói
 A jövő parkolási rendszere – avagy: mindent a
mobilon keresztül

 Milyen hatással van a gépjárműlopás a jövőbeni
flottaautók kiválasztására?

Flottamenedzsment 2017

1210		 Digitalizáció
a flottakezelésben

1520		 A tavaszi/őszi gumicsere
előkészítése, lebonyolítása
és utómunkálatai – a flottamenedzser szemszögéből

Előadó: Kovács Máté, Értékesítési menedzser,
OTP Mobil Kft.

1250		 Ebédszünet
1350		 Élmény- és tesztvezetés
esettanulmány

1430		 Tesco Régiós Flotta Stratégia
Flotta stratégia a Tescoban

kerekasztal-beszélgetés
1540		 Elektromos autók
a flottában – Aki már döntött és
aki még csak tervezi
 A döntés meghozatalának háttere – érvek pro
és kontra
 Megkerülhetetlen kérdések: az ár és az infrastrukturális problémák
 Az örökzöld kérdés: buy or lease?

 A stratégia alapjai

 Várható-e az elektromos autók piaci árának
csökkenése?

 Biztonság az utakon

 Pályázati tapasztalatok

 Környezet tudatosság, mobilitás

www.iir-hungary.hu

fax +36 1 459 7301

konferencia@iir-hungary.hu

szeptember 27. szerda

830		 Regisztráció

1200 Ebédszünet

850		 Az IIR Magyarország
köszöntője

1300 A cégautózás
fordulóponthoz érkezett,
hogyan tovább?

közben kávészünet

 A gépjárművekkel kapcsolatos szabályok változása a személyi jövedelemadóban (hivatali,
üzleti út fogalma, általános személygépkocsi
normaköltség)
 A saját gépjárművel történő munkába járással
kapcsolatos költségtérítés
 A gépjárművek beszerzéséhez és fenntartásához kapcsolódó ÁFA szabályok
 A gépjárművekkel kapcsolatos ÁFA levonási
(visszaigénylési) jog
 A gépjárműlízing ÁFA szabályai

1. Az elektromos autók TCO számítása,
vagyis a nemzetközi és hazai trendek
az egyre inkább terjedő elektromos autózásban – Magánszemélyek vs. cégek
2. Az IFRS hatása az operatív lízingre
az ügyfél és a lízingbeadó oldalán
 A hatálybalépés ütemezése
 Előny vagy hátrány a bérbevevőnek az átállás?

3. Az operatív és nyílt végű lízing ÁFA
visszaigénylési szokásai a flottakezelő
és a lízingbeadó oldaláról
4. Az útnyilvántartás nehézségei –
mi lehet a megoldás?

 A vállalati gépjármű magáncélú használatának
adóvonzatai – a céges és a magánhasználat
elkülönítése

Előadó: Zs. Nagy István, Üzletágvezető, Merkantil

 Mit kell figyelembe venni annak eldöntéséhez,
hogy céges vagy magánútról van-e szó? Mi a
helyzet akkor, ha céges út közben kitérünk magánügyet intézni vagy fordítva: egy magánútközben kell elintézni hirtelen egy céges feladatot?

1400 Kávészünet

Bank Zrt.

1420 Nagyvállalati
esettanulmányok

 Hogyan befolyásolja a fentieket az otthoni
munkavégzés bevezetése?
 Útnyilvántartás, menetlevél vezetése

1600 A workshop vége

 Gyakorlati példák, esettanulmányok
Előadó: Dr. Funtek Zsolt, Főosztályvezetőhelyettes, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Központi Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

A konferencia és a workshop szólni kíván
Nagyvállalatok  Beszerzési vezetőihez, munkatársaihoz
 Flottaüzemeltetési szakembereihez
és szakértőihez



Pénzügyi, gazdasági vezetőihez

A nagyvállalati gépjárműflottákat érintő szolgáltatásokat
kínáló cégekhez  Flottaüzemeltető és finanszírozó vállalatok-

szponzoráció: Hemeder Adrienn, Sales Manager
 +36 1 459 7325 +36 70 703 5274  +36 1 459 7301
adrienn.hemeder@iir-hungary.hu

900		 A cégautókkal kapcsolatban felmerülő aktuális adózási
kérdések

workshop

budapest

hoz  Márkaimportőrökhöz, márkakereskedőkhöz  Beszerzéssel
és tendereztetéssel foglalkozó vállalatokhoz  Biztosítótársaságokhoz  Gumiabroncsgyártó és -forgalmazó cégekhez  Assistance szolgáltatást nyújtó cégekhez  A flottakezeléshez használható szoftvereket
forgalmazó cégekhez  Flottakövetéssel, flottabiztonsággal foglalkozó
vállalatokhoz  Töltőállomás-üzemeltető cégekhez
www.iir-hungary.hu

fax +36 1 459 7301

konferencia@iir-hungary.hu

Kiemelt partnerünk

Együttműködő partnereink

médiapartnereink

www.iir-hungary.hu

fax +36 1 459 7301

konferencia@iir-hungary.hu
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1. Résztvevő
Vezetéknév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1
Mobiltelefon1
E-mail1
Aláírás2

2. Résztvevő
Keresztnév

Vezetéknév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1
Mobiltelefon1
E-mail1
Aláírás2

A részvételt engedélyező/elrendelő személy

3. Résztvevő

Vezetéknév
Beosztás
Osztály

Vezetéknév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1
Mobiltelefon1
E-mail1
Aláírás2

Keresztnév

Adminisztratív kapcsolattartó

Az IIR Magyarország felnőttképzési intézmény.
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

Vezetéknév
Beosztás
Osztály

Keresztnév

Helyettesítő személy3
Vezetéknév
Beosztás
Osztály
Aláírás2

Keresztnév

Keresztnév

Számlázási cím

Keresztnév

Cégnév
Irányítószám

Helység

Utca/Postafiók

Részvételi díj

Konferencia

workshop

konf+ws

2017. szeptember 1-ig

99.000,-

69.000,-

149.000,-

2017. szeptember 2-től

149.000,-

99.000,-

199.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezmény
Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.
Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig
20% kedvezményt kap.
4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334
Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szüksége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon
tovább tájékozódhat.

www.iir-hungary.hu

fax +36 1 459 7301

van még kérdése?
Ügyfélszolgálat
Koncepció
Marketing
Szponzoráció

Takács Tünde
Váczi Péter
Mile Mónika
Hemeder Adrienn

+36 1 459 7300
+36 70 419 8629
+36 1 459 7334
+36 70 703 5274

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e
csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

konferencia@iir-hungary.hu

