
DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK

RSM ConnecTAX - FELHŐALAPÚ SZÁMLAADAT-
KÜLDÉSI MEGOLDÁS 
Digitális üzletágunk vállalati tapasztalatai alapján készít digitális, automatizált megoldásokat a cégek 
adóbevallásainak, számlaadatküldési kötelezettségének támogatására. Az online számlaadat-
szolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a szankció mértéke akár az 
500 ezer forintot is elérheti számlánként!  

AZ RSM ConnecTAX MŰKÖDÉSE 
Az RSM ConnecTax olyan megoldás, amely biztosítja a 
megfelelést a számlaadatszolgáltatási kötelezettségnek 
megfelelően. A számlaküldő vállalat számlázóprogramjához 
vagy vállalatirányítási rendszeréhez (ERP) kapcsolódva az 
RSM ConnecTAX a következőképpen működik: 

 ● fogadja a vállalat ERP- vagy számlázórendszeréből 
XML adatformátumban érkező, az adóhatóság felé 
megküldendő számlaadatokat,

 ● majd az adatokat biztonságos csatornán keresztül 
megküldi az adóhatóság felé,

 ● fogadja és tárolja a NAV adatcsomagokra küldött 
elektronikus befogadási üzeneteit, 

 ● a NAV visszaérkező üzeneteit feldolgozza és jelzi az 
egyes kijövő és bemenő adatok státuszát egy a vállalat 
által is elérhető webes felületen, ezzel biztosítva a 
visszacsatolást az adatok beérkezéséről, a rendszer 
megfelelő működéséről. 

Az RSM ConnecTAX automatikusan, humán beavatkozás 
nélkül kéri le, dolgozza fel és küldi meg az adatokat, 

biztonságos elérésen keresztül, így garantálható hogy 
az adatok nem változtathatók, veszhetnek el, vagy 
manipulálhatóak a teljes kommunikációs folyamat során.

AZ RSM ConnecTAX FŐBB PARAMÉTEREI 

 ● A program egy API-n  keresztül  kapcsolódik a társaság 
számlázóprogramjához.

 ● FTP-S fájlküldő protokoll támogatása.

 ● Beépített, skálázható szűrők az adatküldéssel érintett 
számlák kiválasztására.

 ● Beépített mentési és monitorozási funkciók a vállalati 
rendszerek és az adóhatóság közötti kommunikáció 
követésére.

 ● Archívum az adóhatóság felé küldött és felől 
visszaérkező riportokról, üzenetekről. 

 ● A NAV felől visszaérkező „hibás”, vagy „javítandó” 
jelzések automatikus továbbítása. 

 ● Webes kezelőfelület az online riportálás adatainak 
státusáról, az értesítő levelekről, az egyes adatcsomagok 
státuszáról.



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. 

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 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.

A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIHEZ FORDULHAT KÉRDÉSEIVEL?
dr. Sztankó Dániel 
közvetett adók, vezető adószakértő | E daniel.sztanko@rsm.hu

Fekete Eszter 
adótanácsadó | E eszter.fekete@rsm.hu

VALÓS IDEJŰ SZÁMLAADATKÜLDÉSI 
KÖTELEZETTSÉG

Amennyiben a vállalat a NAV felé bejelentett 

számlázóprogramot vagy számlázóprogramokat használ, az 

adatküldési kötelezettség a számla kiállításakor beáll.  

Azaz a jogszabály által meghatározott, a 100 000 forint 

áfaérték feletti, belföldi adóalanyoknak kiállított számlák 

adatait rögtön továbbítani kell a NAV felé. Az online 

számlaadat-szolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy 

késedelmes teljesítése esetén a szankció mértéke akár az 

500 ezer forintot is elérheti számlánként.

A számlázóprogramok automatizált adatküldéséhez 

szükséges megoldásról a cégeknek kell gondoskodniuk.

HOGYAN SEGÍTI ONLINE SZÁMLABEVALLÁSÁT AZ 
RSM?

A számlázási adatok olyan bizalmas információt jelentenek, 

amelyek kezelése megfelelő technikai és biztonsági hátteret 

kíván. Felhőalapú, vagy telepített megoldással is biztosítható 

a kimenő számlák adatainak biztonságos megküldése, akár 

egy, akár több számlázóprogram által előállított számlák 

adatainak kötelező eljuttatásáról van szó. Az RSM Hungary 

Digital csapatának megoldása technológiai, adó-, illetve 

áfaszakértői tudást és tapasztalatokat ötvöz. 


