ADÓTANÁCSADÁS

ÁFA GYORSSEGÉLYKÖZVETETTVÁMJOGI KÉPVISELŐKNEK
A közvetett vámjogi képviselet olyan engedélyekre, jogosítványokra (önadózó engedély,
AEO minősítés stb.) alapuló szolgáltatás, amelyek előnyeit a képviselt vállalkozás
is élvezi, élvezheti. A közvetett vámképviselő saját nevében és ügyfele javára jár el,
sok esetben osztatlan és közös felelősséget vállalva a vámeljáráshoz kapcsolódó
adókötelezettségekért.
MI AZ ÁFA GYORSSEGÉLY?
A kifejezetten a közvetett vámképviselőknek szóló
áfa gyorssegély kétórás, személyes tanácsadási lehetőséget
biztosít a közvetett vámjogi képviseleti szolgáltatások
lehetséges áfa kockázatairól.
A közvetett vámjogi képviselő a megbízójával együtt
egyetemlegesen felelős az adókötelezettségek teljesítésért.
Ennek a kockázatnak egy része az adókötelezettségek
pontos ismeretével, a kockázatok azonosításával és
rendszerszintű kezelésével csökkenthető. Ez jelenti
tanácsadásunk hozzáadott értékét.
MIK EZEK A KOCKÁZATOK?
●● Áfa levonási jog engedményezése (egyetemleges
felelősség) és ennek helytelen vagy hiányos
dokumentációja komoly kockázatot jelent.
●● Előfordul, hogy a termékimport adóalapját utólag kell
módosítani (mert az annak megállapításához szükséges
adatok időközben megváltoztak). Ha az utólagos
adóalap-módosítások bevallását biztosító folyamat
nem megfelelő, kockázatossá válik a bevallások pontos,
helyes teljesítése.
●● Belföldön le nem telepedett importáló ügyleteinek
elmaradt, helytelen bizonylatolása, bevallása a képviselő
kockázatát növeli.
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●● Ha az adómentesség feltétele nem, vagy nem teljes
mértékben teljesül, például elmarad vagy hiányos
a termék külföldre szállításának igazolása, számolni kell
az adókötelessé minősítés kockázatával.
MIBEN TUDUNK MI SEGÍTENI?
Testre szabott, személyes konzultációt biztosítunk az RSM
Hungary székházában.
A magyar vagy angol nyelvű konzultáció során ügyfeleink
igényeihez alkalmazkodva gyakorlatias tájékoztatást
adunk a közvetett vámjogi képviseleti szolgáltatásokhoz
kapcsolódó adókötelezettségekről és – kockázatokról.
MIÉRT ÉRDEMES HOZZÁNK FORDULNI?
Több éves szakmai tapasztalatunk van közvetett adózási,
ezen belül kifejezetten közvetett vámjogi képviselő
megbízásával végzett importokhoz kapcsolódó adó- és
vámvizsgálatok terén.
ÁFA gyorssegély csomagunk tartalmát közvetett vámjogi
képviseleti szolgáltatást nyújtó vállalkozások döntéshozóival
közösen, tapasztalatuk és kockázatkezelési igényeik
figyelembe vételével alakítottuk ki.
Az ÁFA gyorssegély csomag tartalmán és keretein
túlmenően is a vállalkozások rendelkezésére állunk.

RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális 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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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

RSM INTERNATIONAL BEMUTATÁSA
KIHEZ FORDULHAT KÉRDÉSEIVEL?

Társaságunk az RSM International hálózat kizárólagos magyar tagja.

Sztankó Dániel
indirect tax director | E daniel.sztanko@rsm.hu

Az RSM International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai
egymástól független tanácsadó társaságok.
A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.
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