FILM & MOVIE

FILM AND MOVIE
Magyarországi filmforgatás? Segítünk a filmre fókuszálni!
Magyarországon forgatna filmet, és ehhez minden
lehetséges támogatást igénybe venne, amelyre a vonatkozó
jogszabályi előírások alapján lehetőség van? Az RSM Film
& Movie üzletágának szolgáltatásai a filmgyártás komplex
folyamatához szükséges filmadminisztrációs, számviteli,
adózási, jogi tanácsadási és egyéb szakmai feladatok széles
spektrumát lefedik.

●● stábtagoknak
●● egyéb a filmkészítésben érintett természetes és jogi
személyeknek
MIBEN SEGÍTHETÜNK?
●● Előzetes és folyamatos általános tanácsadás a magyar
közvetett filmtámogatással kapcsolatban

A magyar, külföldi vagy koprodukciós filmek elkészítéséhez
Magyarországon 30 százalékos normatív állami
filmtámogatás érhető el, adóvisszatérítés formájában.
A filmes adókedvezmény ahhoz a filmprodukcióhoz
igénylehető, amelynél a közvetlen filmgyártási költség
legalább 80 százaléka közvetlenül Magyarországon merül fel.
A filmtámogatás utólagos és nincs felső korlátja. Az igazolt
gyártási költségek után járó 30 százalékos filmtámogatás
miatt Magyarország rendkívül kedvező célország mind
a nemzetközi, mind a belföldi filmes produkciók és
koprodukciók számára.

●● Filmtámogatási tanácsadás

A filmtámogatás igénybevételéhez szigorú regisztrációs,
költségelszámolási és nyilvántartási követelményeknek
kell megfelelni. Ehhez elengedhetetlen a magyar filmjogi,
számviteli és adózási szabályok teljes körű ismerete, valamint
azok megfelelő prezentálása a különféle hatóságok felé,
melyet szakértőink jól ismernek.

●● Az elszámolható költségek összegyűjtése és
prezentálása a Filmiroda felé

●● Filmfinanszírozási tanácsadás
●● A Filmtörvény alapján figyelembe vehető költségek
összegének megállapítása
●● Komfortlevél elkészítése
●● Teljes körű könyvelés a magyar számviteli és filmjogi
szabályok figyelembevételével
●● A produkciós társaság adóbevallásainak és egyéb
adminisztrációs feladatainak ellátása

●● Teljes körű kapcsolattartás a Filmirodával és az érintett
magyar hatóságokkal

KINEK SEGÍTHETÜNK?

●● Színészek és stábtagok adójogi státuszának
vizsgálata, valamint adózási és társadalombiztosítási
adminisztrációs terheinek átvállalása

Magyarországi film- vagy sorozatgyártásban érintett magyar
és külföldi

●● Bérszámfejtési feladatok ellátása, és az egyéb
juttatások adminisztrációjának biztosítása;

●● produkciós cégeknek
●● filmstúdióknak
●● a filmgyártásban érintett befektetőknek
●● filmfinanszírozóknak
●● előadóművészeknek
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●● A magyar produkciós cégek számlázási feladatainak
teljes körű ellátása
●● A filmprodukcióval kapcsolatos munkajogi, társasági jog
és egyéb általános polgári jogi szerződések elkészítése,
ellenőrzése
●● Teljes körű képviselet az illetékes hatóságok előtt
(ellenőrzések során, hatósági és peres képviselet
keretében)

RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
SZOLGÁLTATÁSAINK
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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

AZ RSM INTERNATIONAL BEMUTATÁSA
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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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