ADÓ, ÁFA ÉS PÉNZÜGYI
KÉPVISELET

BESZERZÉSHEZ ÉS ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
TANÁCSADÁS
Beszerzések és értékesítések áfa-, környezetvédelmi termékdíj és EKÁER-kezelése,
társasági szintű adófeltérképezése.
Ha cégüknél többfajta ügylet fordul elő (pl. bérmunka,
fel- vagy összeszerelés tárgyát képező értékesítés,
láncügyletek, alvállalkozók, több szcenáriós üzleti
megoldások stb.),segíthetünk abban, hogy az ügyletek
áfa, környezetvédelmi termékdíj és EKÁER kezelését
feltérképezzük. Bizonyos esetekben segíthetünk
optimalizálni a teljes beszerzési és értékesítési láncolatot adó
szempontból.
Tételezzük fel, hogy társaságuk nem csak belföldről vásárol
termékeket, hanem más EU tagállamokból vagy az EU-n
kívülről. Ezeket a termékeket belföldi vagy külföldi bérmunka
keretén belül átalakítja, majd az átalakított terméket
belföldön, vagy a határon túl értékesíti akár belföldről, akár
külföldről. Egy ilyen esetben több áfával kapcsolatos kérdés is
felmerülhet:
●● A bérgyártó, vagy más alvállalkozó helyesen
felszámította-e a magyar, illetve e külföldi áfát?
●● Visszaigényelhetem-e az alvállalkozóim által
felszámított áfát?
●● Rendelkezem-e állandó telephelyen belföldön vagy
külföldön és ez milyen hatással van a beszerzések/
értékesítések áfakezeléseire?
●● Az értékesítéseim után kell-e áfát felszámítanom?
●● Be kell jelentkeznem áfa alá más országokban is?
●● Milyen hatással van a tevékenységem logisztikai
átszervezése (a feladási és célállomások változtatása)
az értékesítéseim és beszerzéseim áfa és EKÁER
kezelésére?
●● Milyen hatással lehetnek az INCOTERMS paritások és
más üzleti feltételek az értékesítéseim és beszerzéseim
áfa és EKÁER kezelésére?
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●● Milyen okmányokra van szükségem az adómentes
számlázáshoz?
●● Hogy tudnám egyszerűsíteni és javítani az
áfafolyamataimat?
●● Mit kell tennem, hogy csökkentsem a belföldi vagy
külföldi bírságok kockázatát?
Az RSM Hungary segítséget nyújthat az egyes
tranzakciók áfa, környezetvédelmi termékdíj és EKÁERkezelésében (részletes adófeltérképezés) és a kockázatok
azonosításában, illeve javaslatot tehet a társaság magyar
vagy régiós áfafolyamatainak javítására, egyszerűsítésére.

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.

KIHEZ FORDULHAT KÉRDÉSEIVEL?
Sztankó Dániel
Indirect tax director | E daniel.sztanko@rsm.hu

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.
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