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adótanácsadás

KIKNEK Szól ajáNlaTUNK?

ajánlatunk azon társaságok számára szól, amelyek különös 
figyelmet kívánnak fordítani arra, hogy társasági adó 
bevallásuk és iparűzési adó bevallásuk helyes kalkuláció 
alapján kerüljön benyújtásra, megelőzve ezáltal az adóhatóság 
megállapításait, illetőleg az esetleges szankciókat.

MI a SzOlGálTaTáSUNK TaRTalMa?

Munkánk során áttekintjük a rendelkezésünkre bocsátott 
társasági és iparűzési adó kalkulációkat. Ennek keretében 
az átadott főkönyvi kivonat és az egyes adóalap módosító 
tételek alátámasztására szolgáló analitikák, bizonylatok főleg 
mintavételes, részben tételes áttekintésére, ellenőrzésére 
kerül sor. Figyelembe vesszük és ellenőrizzük a korábbi 
évek elhatárolt veszteségeinek felhasználhatóságát 
a korábban benyújtott bevallások, illetve kérelmek tükrében. 
amennyiben a társaság transzferár nyilvántartás készítésére 
kötelezett, akkor annak formai vizsgálatára is sort kerítünk. 
az áttekintés eredményéről rövid összefoglalót készítünk, 
amelyet megvitatunk Önökkel.

MIéRT éRDEMES HOzzáNK FORDUlNI a TáRSaSáGI aDó 
éS IPaRűzéSI aDó KalKUlácIó TEKINTETéBEN?

 ● az áttekintés során feltárásra kerülnek a kalkuláció 
készítése során figyelmen kívül hagyott adózás előtti 
eredmény módosító tételek. 

 ● Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a nem 
a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült 
költségek, ráfordítások – mint adóalap növelő tételek 
–  feltárására.

 ● az egyes kalkulációk ellenőrzése során felhívjuk 
a figyelmet az érvényesíthető adókedvezményekre.

 ● adókedvezmény igénybevétele esetén megvizsgáljuk 
az érvényesíthetőség feltételeit (pl.: előadó-művészeti 
szervezet-, vagy látvány-csapatsport támogatás 
esetén a támogatási szerződések és támogatási 
igazolások megfelelőségét, a kiegészítő támogatás 
megfelelő összegben és határidőre való teljesítését),

 ● az iparűzési adó kalkuláció áttekintése során nem 
csak az adóalap levezetésére és adókedvezményekre 
helyezünk hangsúlyt, hanem az egyes önkormányzatok 
közötti adóalap megosztás is a vizsgálat tárgyát képezi.

 ● Igény esetén nem csak a kalkulációk véglegesítésében, 
hanem a kapcsolódó bevallások kitöltésében is 
segítséget nyújtunk.

 ● az áttekintés során választ tudunk adni arra, hogy 
a társaság kötelezett-e transzferár dokumentáció 
készítésére.

 ● az egyeztetések során - igény szerint - lehetőség van 
további adókérdések felvetésére is.

MIlyEN DíjazáSSal véGEzzüK SzOlGálTaTáSUNKaT?

az előzetesen rendelkezésünkre bocsátott kalkuláció 
(esetleg bevallás), valamint főkönyvi kivonat áttekintését 
követően munkánk várható időigénye és a kalkuláció 
bonyolultsága alapján egyedi árajánlatot készítünk 
az érdeklődők számára.

táMOGatás táRsasáGI És IPaRŰZÉsI  adó BEVaLLás 
ELKÉsZÍtÉsE sORán
a gazdálkodó szervezetek számára az egyik legnagyobb szakmai körültekintést 
kívánó feladat az évzáráshoz kapcsolódóan a társasági adó és iparűzési adó bevallások 
elkészítése. tekintettel arra, hogy a társaságok által alkalmazott főkönyvelők, pénzügyi 
szakemberek számára ez a feladat általában egy év során csak egyszer jelentkezik, 
különös fontossággal bírhat számukra munkájuk külső szakértő általi áttekintése, 
támogatása. Ebben kívánunk segítséget nyújtani.
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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. 

KIHEz FORDUlHaT KéRDéSEIvEl?
vizer józsef 
adóigazgató | E jozsef.vizer@rsm.hu

RsM HunGaRy adótanácsadó És PÉnZÜGyI sZOLGáLtató ZRt.


