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ADÓ, ÁFA ÉS PÉNZÜGYI 
KÉPVISELET

A környezetvédelmi termékdíj a környezetet károsító 
olyan elemeket tartalmazó áruk első magyarországi 
értékesítését vagy felhasználását terhelő adó, mint 
például a:

 ● csomagolások, 

 ● akkumulátorok, 

 ● reklámhordozó papírok, 

 ● gumiabroncsok, 

 ● elektronikus készülékek, 

 ● vagy elektronikus berendezések. 

A legtöbb céget a csomagolás kapcsán érinti a 
környezetvédelmi termékdíj, mivel termékeiket 
csomagolóanyagokba csomagolva értékesítik. A 
csomagolóanyagok meghatározása széleskörű, 
kiterjed például a raklapokra is. 

Ha cégük már rendelkezik áfaregisztrációval, 
felmerülhet környezetvédelmi termékdíjcélú 
regisztrációs és környezetvédelmi termékdíj-bevallási 
kötelezettség is. Környezetvédelmi termékdíj-
regisztrációra általában abban az esetben van szükség, 
ha belföldön értékesít a cég olyan termékeket, 
amelyeket Magyarországra behozott (általánosabban 
megfogalmazva az első belföldi termékértékesítés 
után). A környezetvédelmi termékdíj-regisztrációs 
kötelezettség elkerülhető, ha a termékdíj-
kötelezettséget a cég belföldi vevője átvállalja (ebben 
az esetben átvállalási szerződés szükséges). 

Szolgáltatásunk keretében meghatározzuk, hogy 
szükséges-e cégük esetében Magyarországon 
környezetvédelmi termékdíj-regisztráció, tanácsot 

adunk az átvállalási szerződésre vonatkozóan, 
elvégezzük a környezetvédelmi termékdíj-regisztrációt, 
ha cégük már rendelkezik áfaszámmal, és segítséget 
nyújtunk a környezetvédelmi termékdíj-bevallások 
kapcsán.

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKADÓ-TANÁCSADÁS
Külföldi cégek esetén megvizsgáljuk, hogy cégüket terheli-e környezetvédelmi 
termékdíj-regisztrációs kötelezettség, elvégezzük a regisztrációt és benyújtjuk a KVTD-
bevallásokat.
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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.

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. 
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