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adótanácsadás

concerts and shows
Magyarországi fellépés? segítünk az esetleges kockázatok minimalizálásában!

Magyarországi koncertet, turnét, showt vagy fellépést 
tervez vagy szervez, viszont bizonytalan abban, 
hogy megfelel-e minden vonatkozó jogszabályi és 
adóadminisztrációs előírásnak? az RsM concerts & shows 
szolgáltatásaival ezen kockázatok minimalizálása érdekében 
teljeskörű szakmai támogatást – adótanácsadást és 
kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatásokat – nyújt 
partnereinek. 

Magyarországon dübörög a zene- és szórakoztatóipar, 
rengeteg külföldi zenész, előadóművész és produkció lép 
fel különböző kulturális eseményeken országszerte. a 
zenészek, előadóművészek és ügynökeik nem feltétlenül 
vannak tisztában a helyi határidőkkel, adóbevallási 
kötelezettségekkel, ill. a változó magyar jogszabályi 
környezettel, ez azonban nem mentesíti őket az 
adminisztrációs és adózási kötelezettségek teljesítése 
alól. az iparági szerződések adójogi kuszaságai nemcsak 
az előadóművészeket, de sok esetben a koncert- és 
rendezvényszervezőket is potenciális kockázatnak tehetik 
ki. ezen adminisztrációs és adókockázatok kezelésének 
terhét tapasztalt szakértőink leveszik a koncertszervezők, 
turnémenedzserek válláról. 

KineK segíthetünK?

 ● Külföldi előadóművészeknek (zenészeknek, 
együtteseknek, táncosoknak stb.)

 ● Belföldi szórakoztatóipari előadások szereplőinek, 
fellépőinek

 ● az előadóművészek és showműsorok ügynökeinek, 
menedzsereinek

 ● Koncertszervező társaságoknak

 ● előadóművészek részére kifizetéseket teljesítő egyéb 
szervezeteknek, szervezőknek

Miben segíthetünK?

 ● Magyarországi fellépésekhez kapcsolódó előzetes 
tanácsadás, konzultáció biztosítása

 ● az előadóművészek magyar adózási státuszának 
vizsgálata 

 ● a megszerzett jövedelmekhez kapcsolódó 
adókötelezettségek meghatározása 

 ● az adótervezési lehetőségek feltárása, a 
legoptimálisabb adózási mód kiválasztása

 ● Jogdíjak adókezelésének meghatározása

 ● a külföldi előadóművészek, együttesek 
foglalkoztatásának, itteni tevékenységének teljes körű 
adóadminisztrációja

 ● szükség esetén adóazonosító jel, adószám, taJ-szám 
igénylése

 ● a bérszámfejtési feladatok elvégzése, illetve az egyéb 
juttatások, költségtérítések adminisztrációjának 
kezelése

 ● a kifizetőnek minősülő koncertszervező cég által 
fizetett külföldi előadóművészekhez kapcsolódó 
adóelőleg-kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
adóadminisztráció biztosítása

 ● a fizetendő adók és járulékok kalkulációja, a fizetendő 
közterhek elutaltatása

 ● a szükséges adóbevallások elkészítése, benyújtása, 
utánkövetése

 ● Jövedelemigazolás igénylése a külföldi előadóművészek 
részére a magyar jövedelmeikről és az általuk befizetett 
adóról, valamint külföldi könyvelőik támogatása az 
illetőségük szerinti országban benyújtandó bevallásuk 
elkészítésében

 ● a magyar fellépésekhez kapcsolódó szerződések 
tervezése, szövegezése és ellenőrzése adózási 
szempontból, javaslattétel az ideális szerződéses 
formák kiválasztására

 ● teljes körű képviselet nyújtása az illetékes hatóságok 
előtt (ellenőrzések során, hatósági és peres képviselet 
keretében)



the POWeR OF being UndeRstOOd
Könyvvizsgálat | adó | tanácsadás

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.

a hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

rsM hungary adótanácsadó és PénzügyI szolgáltató zrt.

dr. Kiss helga 
adóigazgató | e helga.kiss@rsm.hu 

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. 

dr. clamba Viktória 
szenior adótanácsadó  
e viktoria.clamba@rsm.hu

„We helP YOU ROcK the WORld.”


