
DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK

Connectax VAT Manager – Áfabevallás automatizáltan 
Mennyi időt tölt el az áfabevallás elkészítésével? Szeretné ezt az időt csökkenteni, a folyamatot 
digitalizálni és automatikus ellenőrzéseket lefuttatni a bevallások benyújtása előtt? Az RSM saját 
fejlesztésű, felhőalapú áfabevallás-készítő és ellenőrző eszközével az adminisztrációs feladatokat és az 
adókockázatokat egyszerre csökkentheti.  

DIGITÁLIS ÁFABEVALLÁSI ESZKÖZÜNK, A 
CONNECTAX VAT MANAGER SEGÍTSÉGÉVEL:

 ● jelentősen csökkenthető az áfabevallások 
elkészítésére fordított idő, 

 ● a program az alapbeállítás szerint több tucat 
ellenőrzést végigfuttat az adatokon, így csökken 
az emberi hiba, adathiány miatti kockázat,

 ● a magyar adószámok ellenőrzése a NAV 
adatbázisra, az EU-s adószám a VIES-re 
támaszkodva automatikusan lefut,

 ● ellenőrzi a kimenő és bejövő számlák adatait a NAV 
online számla adatbázis alapján 

 ● a program a jelen időszak adatait a múltbéli 
adatokkal is összeveti, ez ebből származó hibákat 
is szűri

 ● az automatizált ellenőrzési lista a cégre szabottan 
tovább is bővíthető,

 ● így az M és K lapok elkészítése automatizálható.

Az áfabevallás készítésének folyamata egyszerűsíthető, 
a módosítások, javítások nyomkövetése áttekinthetővé 
válik, az adatok jóváhagyása pedig ugyanabban a 
rendszerben történhet meg, ahol a bevallás elkészítése. 
A kimenő és a bejövő számlák egyaránt bekerülnek az 
automatikus ellenőrzés ernyője alá. 

ÁFABEVALLÁS PLATFORMFÜGGETLENÜL

 ● Felhasználói oldalon új programok telepítésére és 
üzemeltetésére nincsen szükség, megoldásunk 
felhőalapon (SaaS) érhető el.  

 ● Minden olyan vállalati ERP-rendszerhez illeszthető, 
amely képes a bevallások elkészítéséhez 

szükséges adatok digitális formában történő 
átadására. 

 ● Megoldásunk bármilyen külső adatforráshoz 
képes alkalmazkodni, legyen szó Excel munkalapról, 
egyedi formátumú számlalistákról, törzsadatokról 
vagy analitikákról.  



ÁFABEVALLÁS INTEGRÁLTAN 

 ● Az adatellenőrzések során valós idejű 
adatkapcsolatot használunk a NAV, a Magyar 
Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank és az 
Európai Bizottság rendszereivel.  

 ● A program ellenőrzi, hogy az online számla 
adatszolgáltatás teljes körű volt-e az adott 
időszakban és ez összhangban van-e az 
áfabevallás adataival.

 ● Amennyiben megoldásunkat további Connectax 
szolgáltatásokkal (Invoice Reporter és Invoice 
Match) együtt használja, azon túl, hogy 
további ellenőrzési pontokhoz jut, feladatai is 
egyszerűsödnek. Ebben az esetben a valós idejű 
számla-adatszolgáltatási valamint az áfabevallási 
kötelezettségeinek ugyanazon rendszerben tud 
eleget tenni.

ÁFABEVALLÁS DIGITÁLIS INTELLIGENCIÁVAL

 ● Megoldásunk az áfaösszesítő- és a tételes 
áfajelentéseket is elkészíti. 

 ● Minden számlát közel 40 ellenőrzési ponton 
keresztül vizsgál meg automatizáltan, a 
legfontosabb jogszabályi rendelkezések, a társaság 
ügyleteinek és korábbi számláinak ismeretében. 

 ● A szoftver módosítási javaslatokat tesz az 
ellenőrzések alapján, a kézi korrekciók lehetősége 
mellett esetenként automatikus korrekciókat is 
elvégez. 

 ● A javaslatok elfogadásához és a bevallásra kerülő 
adatok jóváhagyásához felhasználóbarát felületen, 

átlátható és követhető módon biztosított a döntés-
előkészítő támogatás. 

 ● Az előzményadatok tárolódnak, kezeli a levonási 
szabályokat, lehetővé teszi a korábbi bevallások 
megtekintését, valamint ezek alapján az esetleges 
önellenőrzések elvégzését is. 

Áfaellenőrzési megoldásunk az alábbi bevallások 
automatizált kitöltésére alkalmas:

 ● 65A–01, 65A–07, 65A–08, 

 ● 65M–01, 65M–01K, 65M–02, 65M–02K, 

 ● A60-01, A60–02, A60–03, A60–04 lapok

ÁFABEVALLÁS BIZTONSÁGOSAN

 ● A Connectax-megoldásokat az RSM 
Hungary compliance területen és felhőalapú 
alkalmazásfejlesztésben kiemelkedő tapasztalattal 
rendelkező áfa- és IT-szakértői fejlesztik. 

 ● A legszigorúbb elvárások és elvek mentén 
vállaljuk az áfabevallásokhoz és a számlaadat-
szolgáltatáshoz kapcsolódó felhő infrastruktúra, 
ezáltal a feldolgozásra és tárolásra került érzékeny 
számlaadatok védelmét.  

 ● GDPR-megfelelőséget biztosító 
adatfeldolgozóként nyújtjuk szolgáltatásunkat 
partnereink részére, folyamatos, 7/24 adatelérést 
biztosítva. 

 ● A kezdeti beállításokhoz, valamint a későbbi 
felhasználáshoz adó- és IT-tanácsadóink szakértői 
támogatása áll rendelkezésre.

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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