Ingyenes Pénzügyi tanácsadás a Kamarában
A kamara gazdasági és innovációs osztálya tanácsadási napot szervez az egyéni és mikro
vállalkozások számára, ahol a következő kérdésekre kaphatnak választ:
Kezdő vállalkozásoknak:
- segítség a megfelelő vállalkozási forma kiválasztásához
- információk a vállalkozás indításához szükséges alapvető jogi és pénzügyi feltételekről
- aktuális finanszírozási és támogatási lehetőségek kezdő vállalkozóknak
Működő vállalkozásoknak:
- aktuális adózási információk
- a vállalkozás, mint munkáltató, az alkalmazottak utána adó-, és járulékterhek
- lehetőségek a Cafeteria rendszerben
- a vállalkozások fejlesztéséhez igénybe vehető pénzügyi források, hitellehetőségek
- pályakezdő fiatalok, tartósan álláskeresők, 50 év felettiek foglalkoztatásának kedvezményei
- igénybe vehető szociális hozzájárulási adó kedvezmények
- Kinek éri meg a KATA, a KIVA?
- Megéri-e még az EVA-ban maradni?
- Átalakulással kapcsolatos tanácsadás
- Tudja, hol, és mit kell ellenőriznie egy cégről, mielőtt szerződést köt vele, vagy befogad tőle
egy számlát?
- Tudja, melyek azok a fontos nyilvántartások, amiket saját maga érdekében nagyon ajánlott
naprakészen vezetni?
- Tudja, milyen adónemek esetén, hogyan lehet adófizetési könnyítést kérni?
- Tudja, hogyan, milyen várható költségek ismeretében választható ki a megfelelő adózási
mód?
- MT változások, távolléti díj
- Pénzügyi – adózási kérdése van?
Tanácsadóink 2013. november 7-én Várják Önt Pécsett és Komlón a Kamarai irodákban
(7625 Pécs Majorossy u. 36 és 7300 Komló, Városház tér 8.).
Előzetes bejelentkezés szükséges!
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Bejelentkezési feltételek
1. Minden ügyfél számára 20 perces tanácsadási időkeretet biztosítunk, amelyet a
tanácsadóval való megegyezés alapján további, de már nem térítésmentes tanácsadás
követhet.
2. Jelentkezési lapon szükséges megjelölni a megfelelő időintervallumot (8:00 - 11:30
vagy 12:30 – 16:00).
3. Teljesített kamarai regisztráció, rendezett kamarai hozzájárulás és a regisztrációs szám
feltüntetése a jelentkezési lapon.
4. Jelentkezési lap hiánytalan kitöltése – feltüntetve a megbeszélendő kérdés/probléma
rövid megnevezése.
5. A Kamarától megkapott időpont lemondását 1 héttel az időpont előtt tudjuk elfogadni,
ellenkező esetben 5.000,- Ft + ÁFA kerül kiszámlázásra.
A jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadjuk be. Az előírt feltételek teljesülése esetén
munkatársunk e-mailben megküldi a megadott e-mailcímre a tanácsadás pontos időpontját.
Összesen 51 ügyfél számára tudjuk a tanácsadást biztosítani.
Felkért tanácsadóink könyvelők - közgazdászok, mindhárman jelenleg is aktív könyvelő
irodát vezetnek:
• Takácsné Hojcska Ilona, Komló
• Farkas Győző, Pécs
• Opauszki László, Pécs

A tanácsadásra a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a
tanacsadas@pbkik.hu e-mailcímre való elküldésével lehet regisztrálni.
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