
 

  
 

 

LOGISZTIKAI CÉGEK ÜGYFELEINEK TÁMOGATÁSA 

Ajánlatunk minden olyan logisztikai cég számára 

előnyt nyújthat, akik külföldi partnereik részére 

adóügyi vagy pénzügyi képviselőt keresnek.  

Számíthat ránk, amennyiben olyan szakemberekre van 

szüksége, akik: 

 szerteágazó és alapos adózási ismeretekkel 

rendelkeznek, 

 az adókockázatot feltárják és optimális 

megoldást keresnek a problémára,  

 szakmai tapasztalataiknak köszönhetően a 

gyakorlatban ismerik az adóhatósági eljárásokat, 

 vagy egy esetleges adóellenőrzés során támogatást 

biztosítanak. 

Tapasztalataink szerint amikor egy magyar logisztikai 

cég egy Európai Uniós országbeli, vagy egy harmadik 

országbeli vállalkozással áll kapcsolatban, a külföldi 

társaság a Magyarországon tevékenységre vonatkozó 

adókötelezettségei kapcsán támogatásra szorulhat. A 

logisztikai szolgáltató az első pont, ahol felmerül a 

magyar adószám iránti igény, amelyben a külföldi 

ügyfél a logisztikai partnertől várja a megoldást.  

Az RSM Hungary a logisztikai cégnek pedig, mint 

együttműködő partner, az EU-s vállalkozásnak mint 

adóügyi képviselő, harmadik országbeli 

vállalkozásnak pedig mint pénzügyi képviselő tud 

professzionális segítéséget biztosítani. 

Ön, mint logisztikai partner komplett szolgáltatást tud 

kínálni külföldi partnere számára, egyszerre tudja 

biztosítani a logisztikai szolgáltatást és a kapcsolódó 

adózási ügyvivőt.  

 

 

MIÉRT FONTOS AZ ADÓÜGYI KÉPVISELŐ?  

Külföldi vállalkozások (EU-s) esetében a Társaság, a 

magyar adószám megszerzéséhez magyar adóügyi 

képviselőt jelölhet ki.  

Az adóügyi képviselő segítséget nyújt az adóügyi 

szolgáltatások terén, adókockázat minimalizálása 

mellett. Az adóügyi képviselőt nem terheli egyetemleges 

felelősség a vállalat magyarországi adókötelezettségei 

kapcsán, így bankgarancia vagy banki letét ebben az 

esetben nem szükséges. 

MIÉRT FONTOS A PÉNZÜGYI KÉPVISELŐ?  

Harmadik országbeli (nem EU-s) vállalkozások esetén 

magyarországi pénzügyi képviselő kijelölése kötelező a 

magyar adószám megszerzéséhez és az adóbevallások 

elkészítéséhez.  

A pénzügyi képviselő egyetemleges felelősséggel 

rendelkezik a külföldi Társaság magyarországi 

adókötelezettségeiért, ideértve: 

 a számlázási előírásoknak való megfelelést,  

 a nyilvántartások vezetését,  

 az EKÁER kötelezettségeket,  

 az adóbevallások benyújtását és az adók 

befizetését,  

 az adóhivatali megkeresések megválaszolását,  

 és az adóvizsgálatokon való részvételt.  

 

Az RSM Hungary Zrt. a logisztikai társaság munkáját 

segítve összekapcsoló pont lehet egy harmadik 

országbeli vállalkozás („Beszállító”), a logisztikai 

szolgáltató és a végső vevő között. 

LOGISZTIKAI VÁLLALATOK TÁMOGATÁSA KÜLFÖLDI 

PARTNEREIK ADÓKÖTELEZETTSÉGEIK TELJESÍTÉSÉBEN 

ADÓÜGYI KÉPVISELET, PÉNZÜGYI KÉPVISELET 



 

  
 

 

Az alábbi ábra szemlélteti a termék lehetséges útját: 

 

 

Beszállító 
(EU-n kívüli) 

Magyarországi logisztikai központ 
(konszignációs raktár / újracsomagolás) 

Végső vevő 

  

 

A láncolat esetében a Beszállító „DDP” paritással 

dolgozik, azaz a Szállító akkor teljesít, amikor az áru a 

Vevő rendelkezésére bocsátva az érkező járművön, 

importban vámkezelve készen áll arra, hogy a 

megnevezett rendeltetési helyen lerakodják. A 

Beszállító viseli az áru megnevezett rendeltetési helyre 

vagy az abban a helyen megállapított pontba történő 

szállításával járó kockázatokat. Ebben az Incoterms 

szabályban tehát a kézbesítés és a rendeltetési helyre 

érkezés megegyezik.  

Ez azt jelenti, hogy a Beszállítónak gondoskodnia kell a 

magyarországi importról, majd a vámkezelt termékeket 

továbbjuttatásáról a Végső vevő részére. A magyar 

adózási szabályok alapján egy ilyen esetben tehát a 

Beszállítónak bejelentkezési kötelezettsége merül fel 

Magyarországon, amelyet magyar pénzügyiképviselő 

megbízásával tud megtenni. 

 

MIÉRT AJÁNLJUK ADÓÜGYI ÉS PÉNZÜGYI 

KÉPVISELŐI SZOLGÁLTATÁSAINKAT? 

Az RSM Hungary Zrt. adószakértői kiválóan képzett és 

évtizedes gyakorlattal rendelkező szakemberek.  

Az RSM megoldásaival az adminisztrációs 

feladatokat és az adókockázatokat egyszerre 

csökkentheti:   

 Adótanácsadóink felmérik, hogy keletkezik-e a 

külföldi cégnek adókötelezettsége.  

 Adóügyi, valamint pénzügyi képviselőként a külföldi 

vállalkozás valamennyi magyarországi 

adókötelezettségét teljesíteni tudjuk:  

– segítséget nyújtunk a magyarországi 

bejelentkezésben,  

–  elkészítjük a havi és negyedéves 

adókötelezettségek kalkulációját és a 

bevallásokat,  

– elkészítjük és meghatalmazás alapján 

elektronikus úton benyújtjuk a szükséges 

bevallásokat,  

– az adó átutalásához havi rendszerességgel 

részletes iránymutatást adunk,  

–  a kockázatok elkerülése végett a külföldi 

vállalkozás adófolyószámláján rendszeresen 

ellenőrizzük a bevallások és az átutalások sikeres 

teljesítését. 
 

KERESSE SZAKÉRTŐINKET:  

Németh Lilla, adóigazgató 

lilla.nemeth@rsm.hu  

Kelemen Anett, vezető adótanácsadó 

anett.kelemen@rsm.hu  
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