Varsói Menedzsment Egyetem
Általános tájékoztató - Cégeknek

Egyetemünk olyan programot indított, melynek igénybevételével - a hasznosítható
tudás megszerzése mellett - magas adó- és járulékmegtakarítás érhetők el vállalkozók
számára LEGÁLISAN.
Iskolánk által indított képzés elsősorban vállalkozóknak és üzletembereknek szól, mely
személyes jelenlét nélkül is nappali tagozatos jogviszonyt biztosít, ezáltal igénybevehető
mellé az ügyvezetői adó- és járulékkedvezmény.
Ügyfeleink azért szeretik a képzéseinket, mert a megszerezhető tudás mellett a tandíj
mértékét jóval meghaladó megtakarítás érhető el adó- és járulékkedvezmény
formájában. (Rövid példa: Egy Kft ügyvezetője frissen alakult cégében nem vesz fel az
ügyvezetősége után bért, de az ügyvezetői tevékenysége után az adókat és járulékokat
(Szocho, Szakképzési hozzájárulás, TB járulék) meg kell fizetnie, ami szakképzettséget
igénylő tevékenység esetén 82.399 Ft/hó, a képzésünk igénybevétele esetén 0 Ft!)
Kik vagyunk?
Alapvetően üzleti képzéseket kínáló, az Európai Unió több tagországában önálló
akkreditációval rendelkező egyetem vagyunk. Dunaszerdahelyi kihelyezett tagozatunkon
kínáljuk magyar nyelvű képzéseinket. Legnépszerűbb szakunk a Menedzsment BSc képzés,
mely havi tandíjfizetéssel is igénybe vehető, ennek mértéke bruttó 45.000 Ft/hó (TAM),
amivel az előző példában említett 82.399 Ft-os adó és járulékfizetési kötelezettség 0
Ft-ra mérsékelhető, mindez teljesen legálisan!
Főleg a kezdő és újrakezdő vállalkozók körében népszerű a programunk. Az egyetemünkre
vonatkozó felsőoktatási törvényeknek hála az online tanulási formát is elfogadják nappali
tagozatnak, tehát nem kell személyesen részt venni az órákon.
Röviden összefoglalva: Programunkkal jóval többet takaríthat meg, mint amennyi tandíjat
fizet, emellett értékes diplomához juthat, személyes bejárási kötelezettség nélkül,
hallgatóbarát, teljesíthető körülmények között.

Az őszi félév nálunk októberben indul, így október végéig tudnak a jelentkezők beiratkozni.
A tavaszi félév márciusban indul, így március végéig tudnak a jelentkezők beiratkozni.
Természetesen mindent magyar nyelven biztosítunk számukra.
Az adó- és járulékkedvezményekkel kapcsolatos további tudnivalókról kérdezze meg
könyvelőjét, és/vagy szívesen küldünk mi is további összefoglalót a témában, ahogy
magáról a képzésről is.
Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, keressen minket bizalommal az alábbi
elérhetőségeink bármelyikén.
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