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RSM Hungary - Jó csapat a jó döntésekhez
2001. évi alapításunk óta elért sikereinket azon
munkatársaink munkájának köszönhetjük, akik
korábban és jelenleg is azonosulnak a magyar
tulajdonosok által vallott értékekkel: kiváló szaktudás,
folyamatos tudásfejlesztés, fegyelmezett és szorgalmas
munka, precizitás, tisztességes üzleti magatartás, rend
és rendszeresség. Ezen értékeknek köszönhető, hogy
társaságunk komoly piaci versenyben is képes volt
a szakma és az üzleti élet elismert szereplőjévé válni.
Közös értékeinknek, valamint az ügyfelekkel és
munkatársakkal kialakított kölcsönös tiszteletnek
köszönhető az, hogy szakértőink hűségesek
a társasághoz és hosszú távon velünk tervezik
karrierjüket. Értékeink fenntartása érdekében
munkatársaink szakmai fejlődését belső és
külső képzésekkel is támogatjuk, munkájukhoz
a legmodernebb erőforrásokat biztosítjuk.
Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés: 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.

SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSOK
● Felhő alapú számviteli megoldások a szükséges
szoftver- és hardverháttér biztosításával, kis-,
közepes és nagyvállalati megoldások
● Teljes körű könyvelés magyar és nemzetközi
előírások szerint
● Könyvelési rendszerek kialakítása, meglévő
rendszerek és folyamatok felülvizsgálata
● Szállítói számlák, bank, házi pénztár és tárgyi
eszközök könyvelése
● Teljes számlázási folyamat átvétele, könyvelése
● Főkönyvelői ellenőrzési feladatok ellátása
● Számviteli és üzletviteli tanácsadás
● Pénzügyi jelentések, beszámolók összeállítása
● IFRS/US GAAP riportok készítése

● A bevallási kötelezettség keretében beadandó havi,
negyedéves vagy éves adóbevallások, valamint egyéb
bevallások elkészítése és elektronikus benyújtása
● Felkészülés az éves könyvvizsgálatra,
könyvvizsgálati asszisztencia
● A társaság igényeinek megfelelően kialakított havi
vezetői jelentéscsomag elkészítése, kontrolling
elemzések elkészítése, vezetői információs
rendszerek kialakítása
● Speciális igények szerinti pénzügyi
adatszolgáltatások (pl. hitelfelvételhez)
● A társaság igényeinek megfelelően kialakított havi
menedzsmentjelentés csomag elkészítése
● Havi és éves pénzügyi zárások elvégzése
● Éves beszámoló elkészítése és benyújtása
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Teljes körű és naprakész számviteli szolgáltatásainkkal
biztos számviteli hátteret nyújtunk ügyfeleink számára.
Tevékenységünk a cégalapítás előtti tanácsadástól
a folyamatos, napi könyvelési feladatok ellátásán
túl kiterjed a zárlati feladatok ellátásáig, beleértve
a magyar és a nemzetközi számviteli standardeknek
(IFRS, US GAAP, HB) megfelelő jelentési struktúrák
kialakítását is. Nemzetközi tapasztalataink alapján
külföldi tulajdonú társaságok teljes körű könyvelési
és adminisztrációs feladatainak ellátását is vállaljuk,
a kisvállalattól a multinacionális társaságokig bezárólag.
Az ügyfeleinknek nyújtott távkönyvelési
szolgáltatásunk egy internet alapú, korszerű
online szolgáltatás, amelyet ma már minden
vállalkozás elérhet. Partnereinknek lehetővé
tudjuk tenni a gazdasági események folyamatos
rögzítésének nyomon követését, a pénzügyi likviditás,
a kintlévőségek naprakész ismeretét. A távkönyvelési

megoldást Terminal, illetve VPN (Virtual Private
Network) kiszolgálóval valósítjuk meg, többféle
szoftverkörnyezetben is.
Ügyfeleink számára biztosítani tudjuk a Microsoft
Dynamics Navision ERP rendszerét úgynevezett
Private Cloud (Privát Felhő) szolgáltatás formájában,
illetőleg egyéb más rendszereket igény esetén.
A megoldás olyan kombinált könyveléskiszervezést
jelent, amelyben a szoftverlicenszet és a kapcsolódó,
RSM által fejlesztett további megoldásokat bérleti
konstrukció formájában bocsátjuk ügyfeleink
rendelkezésére. A felhő alapú ERP-megoldások
gazdaságos megoldást jelenthetnek, hiszen nagy
összegű beruházási költség nélkül, rugalmas
időtávon kerülhet sor felhasználásukra. A szoftvert
teljes körűen ügyfeleink igényeinek megfelelően
alakítjuk ki és kapcsoljuk össze más alkalmazásokkal
és rendszerekkel az adatcsere automatizálása és
a költséghatékonyság érdekében.

FELHŐALAPÚ
DOKUMENTUM
MANAGEMENT
MEGOLDÁSOK
A hatékonyabb, professzionálisabb és
biztonságosabb könyvelési szolgáltatás
érdekében ügyfeleink részére kialakítottunk
egy iktató, dokumentumkezelő,
számlajóváhagyó backoffice rendszert (DMM).
DMM-rendszerünk segítségével a
társaságának könyveléséhez szükséges összes
anyagát elektronikus formában kezelni tudjuk.
A rendszer a bejövő posta iktatása mellett
akár a szükséges ellenőrzési, jóváhagyási
folyamatok elvégzésére, szerződések és
egyéb dokumentumok kezelésére is alkalmas.
A felhőalapú rendszer alkalmazásával bármikor
és bárhonnan beküldhetőek az RSM részére
a szükséges, céget érintő dokumentációk.
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A könyvelési anyagok eljuttatása ennek megfelelően
a DMM-rendszeren keresztül megoldott, papír alapon
nem szükséges az anyagok továbbítása. A számviteli
szolgáltatásaink ellátásához szükséges összes, ügyfeleinket
érintő dokumentumot egy zárt és biztonságos rendszerben
tudjuk kezelni, jogosultsági szinteknek megfelelően.
DMM-rendszerünkhöz 7/24 hozzáférést biztosítunk
személyi számítógépen, vagy akár okostelefonon keresztül.
DMM-rendszerünk legfontosabb funkciói:

● az adott társaságot érintő összes dokumentum egy
helyen, bármikor hozzáférhetően

● több személy egyszerre tud adatokat tárolni és
egymással megosztani
● jogosultsági szintek kezelése felhasználói szerepkörök
alapján
● könnyebb és gyorsabb adatelérési lehetőség
● nem csak dokumentumkezelés, hanem a vállalati
folyamatok teljes e-menedzsmentje

ÜZLETI FOLYAMAT
KISZERVEZÉSE
(BPO)
● Teljes körű projektmenedzsment
y átvilágítás, igények felmérése
y javaslattétel az átszervezésre
y kiszervezés megvalósítása ügyfélre
szabottan
● BPO operatív szolgáltatás
y napi működés biztosítása
y folyamatos folyamatfejlesztés, benchmarking
● H2H – „Hungary to Hungary” kiszervezés
● BPO-konzultáció
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BPO-szolgáltatásunk igénybevételével ügyfeleinknek
lehetősége nyílik fő üzleti tevékenységükre fókuszálni,
míg az adminisztratív, pénzügyi, IT, marketing és egyéb,
nem közvetlenül produktív feladatokat egy sokkal
költséghatékonyabb és kontrolláltabb megoldás biztosítja.
Társaságunk kiemelt fontosságúnak tartja, hogy
a kiszervezés személyre szabott legyen, és egyedi igényeket
elégítsen ki.
Csapatunk vezetői releváns szakmai tapasztalattal
rendelkeznek a kiszervezés és folyamatfejlesztés (LEAN,
6 Sigma) területén, cégcsoportunk más üzletágaiban dolgozó
szakértőink szakmai tudásával kiegészítve garantálni
tudjuk, hogy megbízóink magas minőségű, automatizált
szolgáltatásokat kapjanak.
BPO-konzultáció keretében vállaljuk helyszín és
iroda kiválasztását, munkaerő felvételét, képzéseket, interim
menedzsment biztosítását, szervezetfejlesztést illetve BPOstratégia kialakítását.

ADÓTANÁCSADÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK
● Adótanácsadás
● Adózási átvilágítások
● Feltételes adómegállapítási kérelmek elkészítése
● Állásfoglalások benyújtása, egyeztetése
● Cégcsoport átstrukturálása
● Nemzetközi adóstruktúrák kialakítása
● Cafeteria
● Személyi jövedelemadó, magyarok külföldi személyi jövedelemadózása
● Vagyonstrukturálás, tanácsadás
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Egy vállalkozás működésében az adózási kérdések nem
csupán különlegesen bizalmas információkat jelentenek,
hanem különböző elemek komplex, egymással
összefüggő rendszerét alkotják. Ahhoz, hogy ügyfeleink
adóterhei az optimális mértéken belül alakuljanak,
elengedhetetlen a kölcsönös bizalmon alapuló személyes
kapcsolat és információáramlás a társaság vezetése és
adótanácsadó szakembereink között. Szakértőink ezért
dedikáltan foglalkoznak ügyfeleinkkel, hogy az adott
társaság működésének lehető legteljesebb ismeretében
szolgálhassák ki az aktuális kérdésekben igényeiket.
Adószakértőink az ország vezető és egyben legolvasottabb
adózási blogján, valamint többnyelvű szakmai hírlevél
formájában is tájékoztatják ügyfeleinket az aktuális
adóváltozásokról, illetve az esetlegesen megjelenő belföldi és
külföldi adóhatósági jogértelmezésekről. Meggyőződésünk,
hogy az időben történő pontos tájékoztatás ügyfeleink
számára pénzügyi, valamint versenyelőnyt is jelenthet. Ebből
fakadóan az esetleges többlet-adókötelezettségek és nem
tervezett költségek elkerülhetővé válnak.

Az adózási átvilágítás – akár egyes adónemek tekintetében,
akár teljes körűen végezzük – olyan biztonsági ellenőrzés,
amely ügyfeleink vezetői és tulajdonosai részére feltárja a
társaságuk működésében rejlő rejtett adókockázatokat,
megismerhetik annak mértékét és potenciális
következményeit. A döntéshozók részére így megfelelő
támogatást nyújtunk a szükséges adókockázatokat
csökkentő vagy megszüntető intézkedések bevezetéséhez.
Az adóhatósággal és más állami, önkormányzati szervekkel
való együttműködés gyakran nem zökkenőmentes.
A kommunikáció terhét szakértőként készséggel vállaljuk
át ügyfeleinktől, legyen szó akár egy-egy új tranzakció
adójogi megítélésére vonatkozó állásfoglalás beszerzéséről,
vagy ügyfelünk hatósági ellenőrzések vagy adóigazgatási
eljárások során való személyes képviseletéről. Teljes körű
képviselet nyújtunk továbbá adóperes eljárásokban is.
A fentieken túl a belföldi és külföldi vállalati struktúrák
kialakításában, vagyonstruktúrálásban, vállalati és személyi
jövedelemadózási kérdésekben is professzionális, az adott
területekre specializálódott szakértők állnak az Önök
rendelkezésére.

FILM & MOVIE

● Általános tanácsadás a magyar közvetett
filmtámogatással kapcsolatosan
● Filmfinanszírozási tanácsadás, adótervezés, Comfort
Letter
● Külföldi színészek, stábtagok foglalkoztatásának
adminisztrációja, támogatástervezés
● Könyvelés filmek, filmprodukciók számára
● Produkciós könyvelés
● Áthidaló finanszírozás, filmprodukciós
kölcsönszerződések
● Filmirodai kapcsolattartás, filmprodukció képviselete
● Bérszámfejtés, béren kívüli juttatások adminisztrációja
● Filmszerződések tervezése és ellenőrzése, jogi és
adójogi szolgáltatások
● Adójogi képviselet a filmprodukció és a stábtagok
számára

Kapcsolat
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Film & Movie üzletágunk szolgáltatásai a filmgyártás
komplex folyamatához – produkció tervezése és produkciós
iroda felállítása, finanszírozási háttér, külföldi és helyi
stábtagok, színészek foglalkoztatása, gyártási előkészületek,
forgatás és utómunkák – kapcsolódó adótanácsadási,
számviteli, jogi tanácsadási és adminisztrációs feladatok
széles spektrumát lefedik.
A filmipar sajátosságaira szabott komplex tanácsadásunk a
filmgyártásban érintett magánszemélyek, szakemberek és
társaságok - produkciós irodák, filmforgalmazók, filmstúdiók,
producerek, finanszírozók, színészek és stábtagok igényeire és a hazai szabályozási háttér ismeretére építve
biztosít magas színvonalú szolgáltatást partnereinknek.
Legyen szó akár független filmes produkciókról,
nagy filmstúdiókról, vagy egy dinamikusan növekvő
médiaszolgáltató filmjeinek és sorozatainak gyártásáról,
a magyar filmipar képes a feladatok költséghatékony
ellátására, a megfelelő adminisztráció biztosítása mellett,
amelyet kompetens adó, számviteli és jogi szakembereink
nyújtanak.

TRANSZFERÁRAZÁS
● Tanácsadás transzferárak tervezéséhez
● Nyilvántartások készítése
y Fő nyilvántartás (Master File)
y Helyi nyilvántartás (Local File)
y Országonkénti jelentés (CbC report)
● Benchmark tanulmányok készítése
● Tanácsadás CbCR bejelentéssel kapcsolatban
● Transzferár-nyilvántartások ellenőrzése (BEPS akciótervek miatti
kockázatok azonosítása)
● Támogatás adóhatósági ellenőrzések során
● Képviselet adóigazgatási eljárások, jogorvoslat során
● APA eljárások teljes körű lebonyolítása
● Vámértéktanácsadási szolgáltatás
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A transzferárak kérdésköre a nem független, ún. kapcsolt
felek között alkalmazott ármegállapítással foglalkozik. A
kapcsolt vállalatoknak a csoporton belüli tranzakciók esetén
olyan elszámolóárat kell alkalmaznia, amelyet hasonló
körülmények között független felek is alkalmaznának.
Ellenkező esetben a társasági adóalap módosítására kerülhet
sor.
A csoporton belül alkalmazott árak elemzésére, illetve
a transzferár piaci mivoltának alátámasztásra szolgál a
transzferár-nyilvántartás, amelyet 2003. január 1-jétől
minden mikro- és kisvállalkozásnak nem minősülő
társaságnak el kell készítenie. A dokumentációs szabályok
többszöri változása, szigorodása többletterhet jelenthet a
vállalkozások számára.
Az RSM Hungary transzferárcsapata segítséget nyújt a
dokumentáció határidőre, szükséges tartalommal és
formában történő elkészítéséhez. Felhívjuk ügyfelünk
figyelmét a transzferár-dokumentációs szolgáltatás során
azonosított adóoptimalizációs lehetőségkre, illetve az
alkalmazott elszámolási gyakorlattal kapcsolatos, pl. BEPS

akciótervekben felsorolt adókockázatok kezelésének a
szükségességére. Transzferár-dokumentációs munkánkat
a hazai és nemzetközi szakmai körök által legelismertebb
Bureau van Dijk elektronikus adatbázisa, a TP Catalyst
segítségével végezzük. Az adatbázis a múltbéli transzferárdokumentációk megbízható ellenőrzését is lehetővé teszi.

ADÓJOGI
KÉPVISELET
● Támogatás adóhatósági ellenőrzések során
● Képviselet adóigazgatási ellenőrzések során
● Kérelmek, észrevételek, fellebbezések
előkészítése
● Keresetlevelek elkészítése és a megbízó
képviselete adóhatósági határozatok bírósági
felülvizsgálata kapcsán
● Felügyeleti intézkedések előkészítése
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Az RSM Hungary adótanácsadó csapatának tagjai között több
adóellenőrzési eljárásokban nagy tapasztalattal rendelkező
szakember dolgozik, akik pályafutásuk során a hatósági
ellenőrzési oldalról is számtalan tapasztalattal gazdagodtak.
Az adóellenőrzési eljárások során képviseleti tevékenységünk
mindig igazodik az ellátandó feladathoz és az ügyfeleink egyedi
igényéhez.
Képviseleti munkánk során törekszünk olyan szakmai
alapon álló párbeszédet kialakítani az adóhatósággal,
amelynek eredményeként az esetlegesen felmerülő adójogi
problémák kezelése az ügyfeleink érdekeit szolgáló lehető
legnagyobb hatékonysággal és legcélravezetőbb módon
valósul meg. Adójogi képviseletünk során nyitottak vagyunk
a már folyamatban lévő ügyekben való közreműködésre és
támogatásra is.

VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS
TERMÉKDÍJ-TANÁCSADÁS
● Nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban felmerülő költségek és a
fizetendő vámteher csökkentése
● Export-import tevékenységhez szükséges engedélyek kezelése
● Jövedékiadó-fizetési kötelezettség optimalizálása
● Törvényi és szabályozói előírások költséghatékony és jogszabályoknak
megfelelő teljesítése

Kapcsolat

Falcsik István
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Vám-, jövedéki- és termékdíj-tanácsadási szolgáltatásaink
komplex segítséget nyújtanak az adminisztrációs
kötelezettségek elvégzésétől egészen a szervezeti
átalakításokig, legyen szó éppen induló vállalkozásról vagy
évtizedes tapasztalattal rendelkező nagyvállalatról.
Szakértőink a megfelelő vállalati stratégia kidolgozásával,
valamint az optimalizálási lehetőségek feltárásával segítenek
a piacra lépéstől az alapvámkezeléseken át a különleges
vámeljárásokon keresztül az utólagos ellenőrzésig, illetve az
esetleges jogorvoslati eljárások során. Egyedi módszereket
alakítottunk ki annak érdekében, hogy a társaságok
életében a lehető legkevésbé megterhelő módon, a
mindennapi tevékenység megzavarása nélkül, hatékony,
sikeres és a jogszabályi előírásoknak megfelelő jövedéki
tevékenységgel vegyünk részt.
Egyedileg kialakított módszereink segítségével
a gazdálkodók számára a legkényelmesebb és

legrugalmasabb megoldásokat kínálva működünk közre
a vámterületen könnyítéseket eredményező engedélyek
megszerzésében.
Jövedéki tanácsadói szolgáltatásaink körébe tarozik
a piacra lépés tervezése és támogatása, a szükséges
engedélyek megszerzése, a jövedéki biztosítékösszegek
meghatározása és az adminisztrációs kötelezettségek
teljesítése. Teljes körű, Compliance szolgáltatással, a
hatósági ellenőrzések során közreműködéssel, valamint a
jövedéki adó visszaigénylésében is segítjük partnereinket.
Tevékenységük lefedi a vám- és jövedéki terület
mellett a környezetvédelmi termékdíjjal (KVTD) és a
népegészségügyi termékadóval (Neta) kapcsolatos
szolgáltatásokat is.

ADÓ, ÁFA,
PÉNZÜGYI KÉPVISELET

● Magyar leányvállalattal, telephellyel nem
rendelkező külföldi társaságok magyarországi
adóregisztrációja és adóképviselete
● Magyar társaságok külföldi adóregisztrációja és
adóképviselete
● Áfaadminisztráció, bevallások elkészítése,
benyújtása, fizetési kötelezettségről szóló
értesítés az ügyfelek részére
● Kapcsolattartás a helyi adóigazgatási
szervekkel
● Közvetett adók és vámeljárások lebonyolítása

Kapcsolat

Németh Lilla
Igazgató, adóüzletág
e-mail: lilla.nemeth@rsm.hu

Társaságunk 2004 óta nyújt nemzetközi adóképviseleti
szolgáltatást olyan társaságok részére, amelyeknek
székhelyüktől eltérő államban keletkezik adókötelezettsége,
de a külföldi cégalapításnak az adminisztrációs előírások
betartásán kívül nincs üzleti indoka.
A nemzetközi kereskedelmi tevékenységet folytató
társaságok nem csupán komoly adminisztrációs terhektől
szabadulnak meg a nemzetközi pénzügyi képviseleti
szolgáltatás igénybevételével, hanem a tevékenységük
kapcsán különböző államokban felmerülő áfafizetési
kötelezettségeik tervezését és azok finanszírozását teszik
tervezhetővé.
Magyarországon az RSM Hungary az elsők között
indította nemzetközi adóképviseleti szolgáltatásait.
Az organikus növekedésnek és az évek alatt felhalmozott
szakmai tapasztalatnak köszönhetően mára kiválóan
felkészült és több idegen nyelvet jól beszélő szakértői
csapat dolgozik ezeken a megbízásokon.

M&A,
CÉGÉRTÉKELÉS,
VÁLLALATFINANSZÍROZÁS
● Teljes vagy részleges cégértékesítés, üzletrészértékesítés támogatása, koordinálása és
levezénylése az eladó tanácsadójaként
● Cégvásárlás, teljes vagy részleges
üzletrészvásárlás támogatása a vevő
tanácsadójaként
● Tőkeemelési folyamat támogatása,
koordinálása és levezénylése
● Forrásbevonás, tranzakció finanszírozási
formájának kialakítása, folyamatmenedzsment
● Cégértékelések, üzletrész-értékelések vevői,
vagy eladói oldalon

Kapcsolat

Almási Levente
Partner, M&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás
üzletágvezető
e-mail: levente.almasi@rsm.hu

A vállalatfelvásárlási és értékesítési tranzakciókhoz
kapcsolódóan üzletágunk teljes körű szolgáltatást
nyújt. Szakértői csapatunk a céltársaság jogi és
pénzügyi átvilágítását, a kockázati tényezők
feltárását (Due Diligence, DD) a gazdasági és adózási
szempontból optimális cégstruktúra kialakítását,
a cégértékelés elkészítését és a cégvásárlási, vagy
cégértékesítési folyamat teljes menedzsmentjét
ellátja.
A klasszikus M&A folyamat során segítjük
ügyfeleinket/partnereinket a cégeladás vagy a
cégvásárlás előkészítésében és levezénylésében a
folyamat lezárásáig.
Partnereinkkel együttműködve a tervezett tranzakciók
megvalósítását, legyen az cégakvizíció vagy eladás,
számos európai országban – Lengyelország,
Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Nagy
Britannia, Németország, Norvégia, Finnország, Bulgária,
Csehország – és az Egyesült Államokban is segíteni
tudjuk.

JOGI SZOLGÁLTATÁSOK
● Társasági jog
● M&A és versenyjog
● Munkajog és juttatások
● Adatvédelem
● Bányászat, energetika
● Pénzügyi és adójog
● Vagyon- és hagyatéktervezés
● Szellemi alkotások
● Gazdasági büntetőjog
● Ingatlanjog

Kapcsolat

dr. Szűcs Bálint
Irodavezető ügyvéd, Partner, Adótanácsadó
e-mail: balint.szucs@rsmlegal.hu

Az RSM Legal Szűcs & Partnerei Ügyvédi Társulás
ügyvédei széles körű szakmai tapasztalattal rendelkeznek
vállalkozások jogi működésének megtervezésében,
felépítésében és működtetésében, valamint az üzleti
működés során felmerülő jogi problémák hatékony
megoldásában. Jogi tevékenységünk ennek megfelelően
a cégalapítás első lépésétől a működés befejezéséig lefedi
ügyfeleink működését.
Tanácsot adunk általános társasági jog, polgári jog,
munkajog, szerződések, pénzügyi jog, ingatlanjog, a
versenyjog területein, képviseletet látunk el szerződéses
tárgyalások, során, hatóságok előtt, valamint polgári peres,
adó- és gazdasági büntetőjogi ügyekben is.
Büszkék vagyunk arra, hogy vállalkozások mellett
magánszemély ügyfeleinket hatékonyan támogatjuk családi
vállalkozásaik irányítása, generációváltás, öröklés és
házassági vagyonjogi területen is.

Az iparági szintű ismeretek birtoklása a munkatársainktól
elvárt a specializáció, és egy-egy meghatározott
területen végzett tevékenységünk eredménye, amellyel
megkülönböztetést kívánunk kivívni a versenytársaink
között.
A specializáció révén az adott területen „fél szavakból” értjük
a problémákat, és a gyakorlati jogértelmezés ismeretében,
vagy akár a jogalkotás támogatásával irányt tudunk mutatni
a legösszetettebb kérdésekben is. Ügyvédeink fő iparági
specializációja az M&A (átalakulások és cégfelvásárlások),a
bányászat és szénhidrogénipar, munkavállalói juttatási
rendszerek, az adóperek, a bank- és lízingügyletek, és az
ingatlanbefektetések.
Munkatársaink a magyaron kívül angol és német nyelven
teljesítik jogi koordinációt és összetett ismereteket igénylő
tranzakciók végrehajtását is.

GAZDASÁGI BÜNTETŐJOGGAL
KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
● A gazdálkodás folyamatának átvilágítása
● A társaság érdekszférájában bekövetkezett és tervezett
átalakulások átvilágítása
● Az adó, pénzügyi és számviteli kötelezettségek áttekintése
● Speciális tevékenységek átvilágítása
● Vezető tisztségviselők felelősségi körének auditja
● Sértett jogi támogatása kártérítési ügyekben
● Gazdasági büntetőügyben nyújtott jogi képviselet

Kapcsolat

Falcsik István
Ügyvéd
e-mail: istvan.falcsik@rsmlegal.hu

Szolgáltatásunk a társaság normál működési körében
azonosítható kockázatok feltérképezését és kezelését
biztosítja. A gazdálkodási folyamatok átvilágításán belül
kiemelt figyelemmel vizsgáljuk meg a társaság pénzügyi
tranzakcióit, szerződéses kapcsolatait és beszállítói,
alvállalkozói körét, hogy a lehetséges kockázatokat
azonosítani tudjuk. A társaság érdekkörébe tartozó
cégalapítások átalakulások, felvásárlások, due diligence
során felmerülő kérdések áttekintése partnereink
érdekeinek védelmét szolgálja. Az adó, pénzügyi és
számviteli kötelezettségek áttekintése az adóoptimalizálás
jogszabályi kereteknek való megfelelését hivatott ellenőrizni,
a kialakított adóstruktúra felülvizsgálatával pedig annak
validálását és optimalizálását biztosítja.
Kockázatelemzésünk segítségével jó eséllyel kiszűrhetőek
azok a vétlen vagy szándékos magatartások, amelyek
a társaság számára hátrányt vagy kárt okozhatnak.
Szolgáltatásunkkal csökkenthető a normál működésből

adódó áldozattá válás lehetősége, adatelemzésünk
segítségével pedig a jelentős ügyletek előtt a potenciális
partnerek átvilágításával csökkenthetőek a gazdasági és
jogi kockázatok. A társaság tevékenységével kapcsolatos
speciális kötelezettségek vizsgálata biztonságot nyújt
ezen kötelezettségek jogszabályoknak teljes körűen
megfelelő betartására és időben és tartalomban is megfelelő
teljesítésére. Mindemellett lehetőség nyílik a vezetői
tisztséget betöltők felelősségi kockázatainak áttekintésére,
és ezen kockázatok minimalizálására is.
A társaságok számára fontos támogatást jelent a
gazdasági, vagyon elleni jogi ügyekben a sértetti képviselet
és tanácsadás és az igényérvényesítés folyamatának
gondozása, következetes végigvitele, amelyben nagy
gyakorlattal rendelkezünk. Tapasztalataink szerint a sértetti
kárigény polgári jogi igényének érvényesítése büntetőeljárás
keretében szélesebb körben és hatékonyabban alkalmazható
eszközt biztosít a társaságok számára.

KÖNYVVIZSGÁLAT
● Könyvvizsgálati bizonyosságot nyújtó
szolgáltatások
y éves beszámolók és pénzügyi jelentések
könyvvizsgálata
y konszolidált beszámolók könyvvizsgálata
y átalakulási vagyonmérlegek és vagyonleltárak
könyvvizsgálata
y apportértékelés könyvvizsgálata
y IFRS-beszámolók és csoportjelentések
könyvvizsgálata
● Pénzügyi és számviteli átvilágítások
● Üzletviteli tanácsadás
y pénzügyi jelentési folyamatok fejlesztése
y pénzügyi és üzleti folyamatok felmérése és
fejlesztése

Kapcsolat

Kozma Attila
Partner, bejegyzett könyvvizsgáló
e-mail: attila.kozma@rsm.hu

A könyvvizsgálói szolgáltatás célja, hogy annak
eredményeként olyan független és hiteles vélemény kerüljön
kibocsátásra, amely kellő alapot nyújt a pénzügyi információk
felhasználói részére.
Tagvállalatunk, az RSM Audit Hungary Zrt. a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara tagja. A könyvvizsgálati üzletágunk
szakértői mindenekelőtt azt tartják szem előtt, hogy
megfeleljenek a vonatkozó szakmai, etikai és függetlenségi
követelményeknek és megbízásaik során következetesen be
is tartsák azokat.
Könyvvizsgáló munkatársaink magasan képzett,
széleskörűen tájékozott, idegen nyelveket jól beszélő
szakértők. Tapasztalataikat nemzetközi könyvvizsgáló
társaságoknál alapozták meg. Az ott megszerzett szakmai
hozzáértést az RSM Audit Hungary Zrt. üzleti szemléletével
ötvözve rendszeres kapcsolatban állnak ügyfeleik gazdasági
vezetőivel, akiknek ellenőrzési, tervezési és elszámolási
kérdésekkel kapcsolatban tanácsadóként is rendelkezésére
állnak.

BÉRSZÁMFEJTÉS
● Bérszámfejtés
● Társadalombiztosítási tanácsadás
● TB kifizetőhelyek kezelése, számfejtése
● Munkaügyi tanácsadás
● Cégek munkaügyi rendszereinek átvilágítása
● Munkavállalási engedélyek intézése
● Nyugdíjügyek intézése
● Külföldi magánszemélyek belföldi adókötelezettségei
● Személyi jövedelemadó bevallások elkészítése
● Kihelyezett bérszámfejtő munkatárs biztosítása

Kapcsolat

Pentz Edina
Bérszámfejtési vezető
e-mail: edina.pentz@rsm.hu

A bérszámfejtés megbízhatósága a munkaadóknak
ugyanúgy elemi érdeke, mint a munkavállalóknak, hiszen
az alkalmazottak elégedettségének egyik alapvető pillére
a pontos bérfizetés és a hibátlan társadalombiztosítási és
adózási elszámolás.
A személyi jövedelemadóval és a társadalombiztosítási
kérdésekkel összefüggő jogszabályok változásait
folyamatosan figyeljük, azok alkalmazására lehetőség
szerint előre felkészülünk, hogy szolgáltatásunk minden
szempontból zökkenőmentes maradjon.
Ügyfeleink munkatársainak személyes konzultációval is
rendelkezésére állunk, hogy egyedi kérdéseikre szakmailag
megalapozott választ, problémáikra pedig megoldást
találjunk.
Bérszámfejtési megbízásainkat a magyar jogszabályok
változásait időben követő hazai fejlesztésű és folyamatos
szoftvertámogatással ellátott professzionális bérszámfejtési
szoftver segítségével szolgáljuk ki, amelyhez szükség
esetén internet alapú hozzáférést is biztosítunk.

•

DIGITÁLIS ADÓZÁSI
MEGOLDÁSOK
Connectax - Online riportálási és ellenőrzési megoldásaink:
● Connectax Invoice Reporter - Felhőalapú NAV online számla adatküldés
● Connectax Invoice Reporter on-SAP - Online számla adatszolgáltatási megoldás
● Connectax VAT Manager - Áfabevallás automatizáltan
● Connectax Invoice Archiver - Számlaarchívum ellenőrzés NAV online számla adatok alapján
● Connectax Invoice Match - Számlaaudit a lejelentett számlákra
● Connectax VAT MSheets - Belföldi összesítő jelentés automatizáltan
● NAV online számlariport XML ellenőrzés
● Digitális áfa- és XML-tanácsadás

Kapcsolat

Fazakas András
Igazgató - Digitális adózási megoldások
e-mail: andras.fazakas@rsm.hu

Digitális adózási üzletágunk adó, IT és áfaszakértői
automatizált megoldásokat készítenek a cégek
áfa- és adóbevallásainak, online számla adatküldési
kötelezettségének és adózási feladatainak támogatására.

Connectax, felhőalapú platformunkon elérhető riportálási és
ellenőrzési moduljainkat úgy alakítottuk ki, hogy:
● Könnyen és gyorsan illeszthető legyen partnereink
meglévő ERP- és számlázórendszereihez
● A Connectax platform néhány tucattól akár több
százezer számláig is képes legyen a megfelelő
hatékonysággal az adatok feldolgozására, legyen szó
online számla adatszolgáltatásról, áfaadatokról, vagy
azok utólagos, tömeges ellenőrzéséről.
● Platformunk partnereink ERP rendszereinek széles
skálájával legyen képes hatékonyan együttműködni.

● Partnereink egyetlen eszközzel egy cégcsoport több
cégének adatait is folyamatosan kézben tarthassák.
● A Connectax platform biztosítsa a jogszabályi környezet
változásainak automatizált követését.
Az adózást és a pénzügyi adminisztrációt megkönnyítő
digitax megoldásainkkal az aktuális szabályozói keretekhez
igazodva a hazai és nemzetközi középvállalatok tényleges
elvárásainak megfelelő szolgáltatásokat biztosítunk
partnereinknek.

AZ RSM HUNGARY CSAPATA

RSM INTERNATIONAL
A 120 országban képviselt és több mint
43 ezer szakembert alkalmazó RSM hálózat a világ
hatodik legnagyobb független nemzetközi tanácsadó
és számviteli szolgáltatója. A hálózat tagjai helyi
magántulajdonban lévő független tanácsadó társaságok,
akik az RSM magas színvonalú szakmai sztenderdjei
szerint végzik tevékenységüket. A legmagasabb
szakmai minőség biztosítását a rendszeres nemzetközi
belső vizsgálatokon kívül a hálózat munkatársainak
képzésére szolgáló változatos szemináriumok és
az RSM Academy kétéves képzése is támogatja.
Szakértőink a szakmai tapasztalatcsere és a nemzetközi
ügyfelek egységes kiszolgálása érdekében intenzív
kapcsolatban állnak egymással.
Az RSM hálózatban dolgozó kollégák komoly szakmai
elhivatottsággal, elkötelezetten állnak az ügyfelek
szolgálatára.
Az RSM International hálózatról a www.rsm.global
oldalon tudhat meg többet.

SZAKMAI KÉRDÉSEIVEL KÉRJÜK,
KERESSE KOLLÉGÁINKAT:

Számvitel, DMM, BPO
szolgáltatások

M&A, Cégértékelés,
Vállalatfinanszírozás

Kalocsai Zsolt

Héhn Miklós

Almási Levente

Elnök-vezérigazgató, partner

Partner, vezérigazgató-helyettes

Partner, M&A üzletágvezető

zsolt.kalocsai@rsm.hu

miklos.hehn@rsm.hu

levente.almasi@rsm.hu

Adótanácsadás, Adójogi
képviselet

Jogi tanácsadás

Morvay Szilvia

Fajcsák Gábor

dr. Szűcs Bálint

Üzletfejlesztési és marketing igazgató

Partner, adóüzletág-vezető

Partner, ügyvéd, adótanácsadó

szilvia.morvay@rsm.hu

gabor.fajcsak@rsm.hu

balint.szucs@rsmlegal.hu

Transzferár, Film&Movie

Könyvvizsgálat

Vám-, jövedéki és
termékdíj-tanácsadás

dr. Kiss Helga

Kozma Attila

Falcsik István

Igazgató, adóüzletág

Partner, bejegyzett könyvvizsgáló

Ügyvéd, üzletágvezető

helga.kiss@rsm.hu

attila.kozma@rsm.hu

istvan.falcsik@rsm.hu

Bérszámfejtés

Pénzügyi képviselet

Digitális megoldások

Pentz Edina

Németh Lilla

Fazakas András

Bérszámfejtési vezető

Igazgató, adóüzletág

Igazgató, digitális megoldások

edina.pentz@rsm.hu

lilla.nemeth@rsm.hu

andras.fazakas@rsm.hu

RSM Hungary
Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
1139 Budapest, Lomb utca 30-32.
Telefon: +36 1 886-3700, +36 1 886-3701
Fax: +36 1 886-3729
E-mail: info@rsm.hu
rsm.hu
rsm.hu/blog
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