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Számvitel, 
könyveléS 
kiSzervezéSe

A külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeinek 
összetett törvényi szabályoknak kell megfelelniük. 
A magyar törvények mellett a nemzetközi adójog vonatkozó 
részét (kétoldalú egyezmények, eU-s irányelvek, OeCD 
modellegyezmény, a kommentár és a Jelentés, valamint 
az OeCD transzferár-irányelvei) is figyelembe véve, úgy kell 
kialakítani a fióktelep számviteli rendszerét, hogy az abból 
előállított adatok megbízhatóan és hatékonyan biztosítsák 
a törvényeknek való megfelelést. A külső adatszolgáltatások 
mellett a fióktelepnek az anyavállalat részére is rendszeres 
jelentéseket, kimutatásokat kell készítenie, ezeknek 
sok esetben része az anyavállalat székhelye szerinti és 
a magyarországi könyvelési alapelvek (Generally Accepted 
Accounting Principles, GAAP) közötti különbségek 
kimutatása.

MIk a SzOlGálTaTáSUNk ElőNyEI?

A fióktelep összetett belső és külső adatszolgáltatásaival, 
adózásával kapcsolatos feladatokat rugalmasan, az egyedi 
igényekhez és adottságokhoz illeszkedve látjuk el, 
képessé tesszük ügyfeleinket a kockázatok folyamatos 
azonosítására és kezelésére.

FIókTElEPEkkEl kaPcSOlaTOS SzáMvITElI 
SzOlGálTaTáSUNk ElőNyEI:

 ● átlátható, hatékony és megbízható számviteli rendszer, 
ami kiegészíti az anyavállalati megoldásokat és 
a leghatékonyabb iparági tapasztalatokra épít;

 ● a fióktelep ügyleteit érintő, a magyarországi és 
az anyavállalat állama szerinti könyvelési és adózási 
különbségek kimutatása, kezelése;

 ● pontos pénzügyi adatok, adókalkulációk;

 ● online hozzáférés biztosítása az idegen nyelvű 
riportokhoz;

 ● támogatás az anyavállalat belső programjainak 
magyarországi bevezetésében;

 ● kockázatok azonosítása és kezelése, az átláthatóság 
javítása;

 ● gördülékenyebb évzárás, beszámoló közzététel;

 ● együttműködés és idegen nyelvű kommunikáció 
az anyavállalattal, a fióktelep tevékenységének 
támogatása;

 ● folyamatos tanácsadói támogatás;

 ● belső jelentések elkészítése határidőre;

 ● gördülékeny, tervezhető és gyors zárás; 

 ● könyvvizsgálat támogatása.

MIéRT éRDEMES HOzzáNk FORDUlNI?

 ● Szolgáltatásunk olyan megoldásokon alapul, amelyek 
számos iparág legjobb gyakorlatát figyelembe véve 
biztosítják, hogy a számviteli rendszer és az abból 
származó adatok megfeleljenek a fióktelepekre 
vonatkozó számviteli és adózási előírásoknak. 

 ● Szakembereink többéves tapasztalattal rendelkeznek 
számos iparág legjobb gyakorlat szerinti számviteli 
rendszerének megtervezésében, kialakításában, 
valamint a fióktelepi számviteli megoldások hatékony 
működtetésében.

FiÓktelePek Számvitele 
Fióktelepekkel kapcsolatos számviteli szolgáltatásunk keretében kialakítjuk a külföldi 
vállalkozás magyarországi fióktelepének számviteli rendszerét, elkészítjük és benyújtjuk 
a fióktelep magyar adóbevallásait, illetve biztosítjuk, hogy a fióktelep könyvelése 
megfeleljen mind a magyar, mind a külföldi számviteli előírásoknak.
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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. 

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.

rSm HUnGAry ADÓtAnáCSADÓ éS PénzÜGyi SzOlGáltAtÓ zrt.

kIHEz FORDUlHaT kéRDéSEIvEl?
Héhn Miklós 
partner, vezérigazgató-helyettes | e miklos.hehn@rsm.hu

 ● munkafolyamatainkat nagymértékben automatizáltuk, 
a kritikus pontokon rendszeresen ellenőrizzük 
az eredményeket.

 ● igény esetén – jellemzően együttműködésünk kezdetén 
– felmérjük a meglévő folyamatokat, javaslatot 
teszünk a hatékonyabb megoldásokra és egy közösen 
meghatározott bevezetési időszakban folyamatosan 
értékeljük az eredményeket, tapasztalatokat.

Fióktelepekkel kapcsolatos számviteli szolgáltatásunk 
során az alábbi feladatok elvégzésben állunk ügyfeleink 
rendelkezésére:

 ● áttekintjük az anyavállalat számviteli rendszerét 
és a magyarországi előírásoknak való megfelelés 
feltételeit, javaslatot  teszünk munkafolyamatok és 
a munkamegosztás hatékonyabbá tételére, ezzel 
kapcsolatban igény esetén közvetlenül az anyavállalattal 
egyeztetünk;

 ● áttekintjük a belföldi adókötelezettségek teljesítésével, 
a jelentéskészítéssel, a zárással és a beszámoló 
készítéssel összefüggő folyamatokat és technológiákat, 
azonosítjuk a fejlesztési lehetőségeket;

 ● kialakítjuk a magyar előírásoknak megfelelő, egyedi 
megoldásokat is tartalmazó számviteli rendszert, ami 
egyrészt hatékonyan kiegészíti az anyavállalat eltérő 
könyvelési alapelvek szerinti könyvelését, másrészt 
biztosítja az igények a könyvelési alapelvek miatt 
eltérően kezelt tételek azonosítását és összesítését;

 ● a magyar szabályoknak megfelelően elvégezzük 
a fióktelep könyvelését;

 ● felmérjük és összefoglaljuk a fióktelep magyarországi 
adókötelezettségeit, elkészítjük és benyújtjuk 
a magyarországi adóbevallásokat;

 ● elkészítjük a fióktelep beszámolóját; 

 ● támogatást nyújtunk a könyvvizsgálat során.


