
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
KÖNYVVIZSGÁLAT | ADÓ | TANÁCSADÁS

ADÓ, ÁFA ÉS PÉNZÜGYI 
KÉPVISELET

A magyar áfás számlák kiállításának megkezdése előtt az alábbi 
számlázási szabályokkal kell tisztában lenniük: 

 ● Számla formátuma és minimális tartalmi elemei, 

 ● Módosító számla formátuma és tartalmi elemei, 

 ● Adózási vonatkozású szabályok, 

 ● Számlakibocsátásra vonatkozó időbeli korlátok, 

 ● Forinttól eltérő pénznemben, illetve a magyartól eltérő 
nyelven történő számlakibocsátás szabályai, 

 ● Átváltás és árfolyamok, 

 ● Saját számlázás és kiszervezett számlázási lehetőségek, 

 ● Számlák őrzése, 

 ● Elektronikus számlázás lehetőségei, 

 ● A cégek által használt számlázó szoftverekre vonatkozó 
előírások (pl. a számlák folyamatos sorszámozásának 
követelménye, adatexport az előre meghatározott 
formátumban), 

 ● Esetlegesen a jövőben a valós idejű számlázásra vonatkozó 
jelentési kötelezettség, 

 ● A cég által használt számlázó szoftver bejelentésének 
kötelezettsége. 

A magyar számlázási szabályok megszegése bírságot vonhat 
maga után. A bírság elkerülése érdekében az RSM Hungary 
személyre szabott számlázási útmutatót készíthet a társaság 
számára, illetve az időközben felmerülő kérdések tisztázásában 
támogatást nyújthat.

SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOKRA VONATKOZÓ TANÁCSADÁS  
A magyar számlázási szabályok megszegése bírságot vonhat maga után, kerülje el ezt a 
kockázatot szakértőinkkel!

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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