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ADÓ, ÁFA ÉS PÉNZÜGYI 
KÉPVISELET

Magyarországon áfaszempontból állandó telephellyel 
rendelkezik az a személy, amely rendelkezik:

 ● eszközökkel vagy technikai erőforrásokkal, 

 ● munkavállalókkal, 

 ● huzamosabb időtartamra és

 ● földrajzilag körülhatárolt belföldi helyhez kötötten végzi a 
gazdasági tevékenységet.

Amennyiben Önnek belföldön telephelye van, egyes 
szolgáltatások teljesítési helye megváltozhat. Annak 
meghatározásához, hogy cégük rendelkezik-e telephellyel, az 
üzleti folyamatok és kereskedelmi megállapodások tüzetes 
vizsgálatára lehet szükség. 

Annak ellenére, hogy a legtöbb esetben azok a körülmények, 
amelyek társasági adó és helyi iparűzési adó szempontjából

állandó telephelyet keletkeztetnek, szintén telephelyet 
keletkeztetnek áfaszempontból, így külön telephelyelemzésre 
lehet szükség a kettős adózási egyezmények, a BEPS (Adóalap-
erózió és nyereség-áthelyezés elleni akcióterv) és a hazai 
törvények alapján. 

Ha cégük Magyarországon állandó telephellyel rendelkezik, 
(2017-től) 9 százalékos mértékű társasági adó és helyi iparűzési 
adó kötelezettség merülhet fel a magyarországi telephelyhez 
kapcsolódó jövedelem után, mely valószínűleg alacsonyabb a 
saját országukban felmerülő társasági adónál. 

Szolgáltatásunk keretében megállapítjuk, hogy cégük 
áfaszempontból rendelkezik-e áfa, illetve társasági adót és helyi 
iparüzési adót keletkeztető telephellyel.

ÁLLANDÓ TELEPHELY VIZSGÁLATA  
Ellenőrizze és kezelje helyi adófizetési kötelezettségét segítségünkkel!

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

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.

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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