
DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK

Connectax Invoice Match - Számla-audit és tanácsadás
Ellenőrizni szeretné, milyen számlázási információkat lát önről az adóhatóság, és ezek mennyiben 
egyeznek a társaság által jelentett, nyilvántartott adatokkal? Monitorozni kívánja, van-e eltérés a saját 
és a NAV-nál tárolt információk között? Connectax Invoice Match szolgáltatásunk segítségével ezt 
automatizáltan megteheti.

NAV ELLENŐRZÉS HELYETT SZÁMLAJELENTÉS 
ÖNAUDIT?

 ● Most szimulálhat egy adóhatósági számlaadat-
ellenőrzést! Connectax Invoice Match 
megoldásunkkal tetszőleges gyakorisággal 

- akár több számlázórendszerre vonatkozóan 
- ellenőrizhető, hogy milyen számlaadatok 
kerülhetnek be az adóhatósághoz. Adóbevallásai 
elkészítése előtt pedig belső kontrollként 
támaszkodhat ellenőrző modulunkra.

A rendszer megvizsgálja, hogy:
 ● számlái adatszolgáltatás kötelesek-e;

 ● számláit az előírásoknak megfelelően azonnal 
jelentették-e;

 ● van-e bármilyen eltérés a kimenő számla-
nyilvántartás és a NAV-nál elérhető legfontosabb 
számlaadatok között.

Ezzel a megoldással kiszűrhetők azok a leginkább 
előforduló problémák, amelyek egy adóhatósági 
ellenőrzés esetén adókockázattal járnak. Az Invoice 
Match segítségével világosan láthatóak azok a számlák, 
amelyeket:

 ● jelenteni kell, de jelentésük elmaradt vagy nem 
azonnal teljesült;

 ● utólag érvénytelenítettek és az új jelentés elmaradt 
vagy sikertelen volt;

 ● jelentettek, de valamilyen hiba folytán eltérő 
adatokkal szerepelnek a belső és az adóhatósági 
adatbázisokban.

KINEK AJÁNLJUK AZ INVOICE MATCH MODULT?

 ● Nagy kimenő számlaforgalommal rendelkező 
cégeknek.

 ● Számlaadat-jelentésre kötelezett társaságoknak.

 ● Havi, negyedéves áfaanalitikát és áfabevallást 
készítő társaságoknak.

 ● Adócompliance-terület támogatására.

 ● Nemzetközi (SAP, ORACLE) vagy saját fejlesztésű 
ERP rendszert használó cégek számára. 

HOGYAN MŰKÖDIK A CONNECTAX INVOICE 
MATCH? 

A program egy ellenőrzést futtat le, amelynek 
keretében a számlázóprogramokban tárolt adatokat 
összeveti a NAV részére lejelentett és az adóhatóság 
rendszerében megtalálható kiállított számlák 
legfontosabb adataival.



RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
SZOLGÁLTATÁSAINK

 ● Adótanácsadás
 ● Adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése, BPO
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● Vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● M&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás 
 ● Jogi tanácsadás
 ● Bérszámfejtés
 ● Könyvvizsgálat
 ● Digitális adózási megoldások

AZ RSM INTERNATIONAL BEMUTATÁSA

Társaságunk az RSM International hálózat kizárólagos magyar tagja. 

Az RSM International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai 
egymástól független tanácsadó társaságok.

Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális adózási megoldások: ezek az RSM Hungary Zrt. alappillérei. 
A magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként  társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő tanácsadójaként 
tartják számon.  
Azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk ügyfeleink rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, az RSM Audit Hungary Zrt. szolgáltatásai 
egészítik ki az RSM Hungary Zrt. tevékenységeit, jogi képviseleti és tanácsadási szolgáltatásainkat pedig a cégcsoport együttműködő jogi partnere, az RSM 
Legal Szűcs & Partners ügyvédei látják el. 
Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  nagyvállalatokon túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező, 
multinacionális vállalatok is. 
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A rendszer előnyei:

 ● automatizált számlajelentés ellenőrzés funkció;

 ● részletes, exportálható riport az adateltérésekről;

 ● felhasználóbarát felület;

 ● felhőalapú szolgáltatás;

 ● egyetlen platform az adatszolgáltatás kezelésére 
és ellenőrzésére.

A rendszer az érintett társaság számlaadatai és a NAV 
adatai alapján jelzi az esetleges eltéréseket, illetve 
képes egy adóhatósági ellenőrzési kör szimulálására. 
Az időben korrigált adatokkal a számlánként akár 500 
ezer forintos számlariportbírság kockázata hatékonyan 
csökkenthető. 

MIÉRT VÁLASSZA CONNECTAX PLATFOMUNKAT 
ÉS DIGITÁLIS ADÓZÁSI MEGOLDÁSAINKAT?

A számlázási adatok olyan bizalmas információt 
jelentenek, amelyek kezelése megfelelő technikai 
és biztonsági hátteret kíván. Felhőalapú Connectax 
rendszerünk biztosítani tudja a kimenő számlák 
adatainak biztonságos megküldését akár több 
számlázóprogram által előállított számlák adatainak 
esetében is. A számlaadatbeküldési folyamathoz 
szükséges technikai és szabályozási előfeltételek 
auditálását, a testreszabott megoldás elkészítését és 
annak megvalósítását digitális megoldásokat fejlesztő 
csapatunk teljeskörűen biztosítani képes. 

Az RSM közel 120 országra kiterjedő nemzetközi 
hálózata pedig további hátteret és a már létező külföldi 
megoldások tapasztalataira való rálátást is biztosítja 
partnereink, ügyfeleink számára.


