
M&A-, JOGI-, ADÓTANÁCSADÁS

JOGI, ADÓZÁSI, PÉNZÜGYI CÉGÁTVILÁGÍTÁSI 
SZOLGÁLTATÁSOK (DUE DILIGENCE)

A tranzakciók során M&A, adó, és jogi szakértőink 
támogatást nyújtanak partnereinknek a pénzügyi, jogi 
és adózási átvilágítási folyamatok lebonyolításában 
a különböző társasági akvizíciókban, cégfelvásárlási, 
üzletrész-adásvételi ügyleteknél. 

Pénzügyi átvilágítás 

A pénzügyi átvilágítás célja, a tranzakcióra – cégvásárlásra, 
fúzióra, értékesítésre - készülő befektetők kockázatának 
csökkentése azáltal, hogy a lehetséges pénzügyi kockázati 
területek beazonosításra és rangsorolásra kerülnek.  

 ● A pénzügyi átvilágítás eredményeként feltárásra 
kerülnek a céltársaság kockázatos pénzügyi 
pontjai, számszerűsítjük az esetleges rejtett 
kötelezettségeket, kockázatokat. A pénzügyi 
átvilágítás lehet teljes körű, vagy részleges a megbízó 
szándékától és a tranzakciós fázistól függően. 

 ● A pénzügyi átvilágítás az alábbi részterületekre és 
információkra terjed ki:

1. a bevételek és a főbb költségelemek rövid elemzése;

2. általános pénzügyi helyzet felmérése;

3. elhatárolások és előlegek vizsgálata;

4. múltbeli és jelenlegi kapcsolt felek közötti, 
valamint csoporton belüli ügyletek, követelések 
és tartozások, vállalatok közötti kölcsönök és a 
kamatok elemzése;

5. kötelezettségek és függő kötelezettségek 
elemzése;

6. a legjelentősebb tételek számviteli kezelésének 
általános áttekintése, a magyar számviteli 
standardoknak való megfelelés ellenőrzése;

7. a megtérülés mértékére vonatkozó elemzés.
Integrálható modulok egy platformon, az Ön 
kényelméért

Jogi átvilágítás 

A jogi átvilágítás célja a céltársaság jogi helyzetének és 
a felmerülő jogi, szerződéses, jogszabályi megfelelési 
kockázatok felmérése, a céltársaság szerződéses 
rendszereinek feltárása, munkajogi körülmények 
megértése, és a szükséges szerződéses biztosítékokra 
vonatkozó javaslatok kidolgozása. A jogi átvilágítás 
hozzájárul az üzleti folyamatok és kockázatok 
áttekintéséhez és egy megfelelő biztosítékokkal ellátott 
átruházási szerződés előkészítéséhez. 

A jogi átvilágítás lehet teljes körű vagy vonatkozhat 
meghatározott, szűkített hatókörre. Az átvilágítás 
spektruma a céltársaságtól is függ, ugyanakkor jellemzően 
kiterjed az alábbi területekre:

 ● társasági jogi megfelelés, tulajdonosi szerkezet és 
ügyvezetés

 ● jelentős szerződéses jogviszonyok, peres és hatósági 
ügyek

 ● lényeges eszközök tulajdonjoga, ingatlanok 
tulajdonjoga, használati megállapodások

 ● pénzügyek (finanszírozási, támogatási szerződések, 
biztosítékok)

 ● munkajogviszonyok

 ● engedélyek, szellemi tulajdon

 ● környezetvédelmi jogi megfelelés

 ● tranzakcióhoz szükséges jóváhagyások

A jogi átvilágítás produktuma az átvilágítási jelentés, amely 
tartalmazza az átvilágítás során feltárt megállapításokat, 
jogi kockázatokat. Munkatársaink mind a jogi átvilágítások 
eladói oldalon történő előkészítésében, mind a due diligence 
lefolytatásában támogatják ügyfeleinket, hatékonyan 
vesznek részt a tárgyalási és szerződéskötési folyamatban, 
ezzel biztosítva a tranzakció megvalósítását.
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RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

dr. Szűcs Bálint 
irodavezető ügyvéd  
| E balint.szucs@rsmlegal.hu

Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális megoldások 
és digitális platformok: ezek az RSM Hungary alappillérei. A magas 
szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként 
társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő 
tanácsadójaként tartják számon.  
Teljes körű pénzügyi tanácsadással állunk ügyfeleink 
rendelkezésére, könyvvizsgálói társirodánkkal, az  
RSM Audit Hungary Zrt.vel, és jogi partnerünkkel az  
RSM Legal | Szűcs & Partners ügyvédeivel együttműködve. 

SZOLGÁLTATÁSAINK

 ● Adótanácsadás
 ● Digitális adózási megoldások
 ● Adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése, BPO
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● Vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● M&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás 
 ● Jogi tanácsadás
 ● Bérszámfejtés
 ● Könyvvizsgálat

Ügyfeleink magyar közép- és nagyvállalatok, külföldi tulajdonosi 
háttérrel rendelkező multinacionális vállalatok.  

www.rsm.hu

RSM - GLOBÁLIS HÁLÓZAT, NEMZETKÖZI HÁTTÉR

Nemzetközi hátterünket a világ 120 országában jelen lévő 
hálózatunk biztosítja. Az RSM International a világ 6. legnagyobb 
tanácsadó hálózata, tagjai egymástól független tanácsadó 
társaságok. Az RSM hálózatról további információ: 
www.rsmi.com

Fajcsák Gábor 
Partner,  Adóüzletág-vezető 
| E gabor.fajcsak@rsm.hu

Adóátvilágítás 

M&A tranzakciók esetében függetlenül attól, hogy 
társaság, részvények vagy üzletrész megszerzése, vagy 
eladása egy tranzakció tárgya, fontos értékelni az ügylet 
adókövetkezményeit, mérsékelni a befektetők adózási 
kockázatait.

A vevőknek és az eladóknak az adózási átvilágítás 
biztosítja:

 ● A céltársaság múltbeli adókockázatainak feltárását, 
számszerűsítését

 ● Az addig kihasználatlan adózásban rejlő lehetőségek 
feltérképezését 

 ● A céltársaság adópolitikájának, adókockázat-
kezelésének, az adószámítási és adóbevallási 
folyamatok működésének elemzését

 ● A feltárt kockázatok és lehetőségek hatását az 
ügyletre és a tranzakció árazására 

 ● Az adópozícióhoz illeszkedő megfelelő garanciák 
kialakítását és beillesztését az adásvételi szerződésbe

Szakembereink a felvásárolni tervezett céltársaság adóügyi 
átvilágításában vagy az eladásra kerülő cég előzetes, 
adózási szempontú felkészítésében is részt tudnak venni 
egy-egy ügylet során, hozzájárulva a tranzakció sikeres 
lezárásához. Ezen túl a tranzakciós tanácsadás keretében 
segítséget nyújtunk az optimális ügylettípus vagy 
tranzakciósorozat megtervezéséhez, adózási szempontú 
elemzéséhez.

Almási Levente 
Partner, M&A üzletágvezető 
| E levente.almasi@rsm.hu
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