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BREXIT FELKÉSZÜLÉS VÁM- ÉS ADÓTANÁCSADÓINKKAL
Egyre valószínűbb, hogy a Brexit folyamat minden megállapodás nélkül fog lezajlani. 2019.
március 29-ét követően az Egyesült Királyság vám és adójogi szempontból 3. országgá válik,
amely eddig nem tapasztalt változásokat eredményez.
A változások a gazdálkodókat közvetlenül és közvetve is
érintik, ugyanakkor tapasztalataink szerint, sokan nincsenek
azzal tisztában, hogy egyáltalán érintettek lehetnek.
Amennyiben gazdasági tevékenységével kapcsolatban az
alábbi négy kérdés bármelyikére igennel válaszol, akkor
közvetlenül is érinteni fogják a változások, ezért szükséges
vám- és adótanácsadó szakemberrel konzultálnia a további
teendőkről.
●● Bonyolít-e az Egyesült Királyság irányába bármilyen
áruforgalommal járó tevékenységet (kereskedelem,
gyártás, logisztikai szolgáltatás)?

●● Gyártási tevékenysége során állít elő olyan terméket,
melyhez az Egyesült Királyságból származó
alapanyagokat használ fel (a végtermék származása
változhat)?
●● Érintett-e aktív, vagy passzív bérmunkában az Egyesült
Királyság tekintetében?
●● Letelepedett gazdálkodó az Egyesült Királyság
területén?
A felkészüléshez szükséges rendkívül rövid időre
tekintettel az RSM Vám- jövedék és termékdíj-üzletágának
szakemberei készséggel állnak rendelkezésére egy
konzultáció keretében a lenti elérhetőségeken.
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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 adózási 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 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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