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ADÓTANÁCSADÁS

TÁMOGATÁS A HELYI IPARŰZÉSIADÓ-BEVALLÁS 
ELKÉSZÍTÉSÉBEN

Tekintettel arra, hogy a társaságok által alkalmazott 
szakemberek ezzel a feladattal általában az év során 
csak egyszer foglalkoznak munkájukat segítheti a 
hipa bevallás külső adószakértő általi előkészítése, 
áttekintése. A koronavírus járványra tekintettel 
adódhatnak olyan élethelyzetek, amelyek akadályt 
gördíthetnek e közel sem egyszerű feladat teljesítése 
elé. Ebben az esetben is támaszkodhatnak felkészült 
adótanácsadóink szaktudására.

KIKNEK SZÓL AJÁNLATUNK?

Ajánlatunk mindazon vállalatoknak szól, amelyek:

 ● jelentős összegű nettó árbevétel csökkentő tételt 
érvényesítenek hipa bevallásukban,

 ● helyi iparűzési adóalapjukat több önkormányzat 
között kell, hogy megosszák

 ● a helyi adóhatóságok esetleges szankcióit 
elkerülendő,

megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező 
szakértő bevonásával kívánják felülvizsgáltatni, vagy 
akár elkészíttetni és benyújtani a helyi iparűzési adó 
bevallásaikat.

MI HIPABEVALLÁSI SZOLGÁLTATÁSUNK 
TARTALMA?

Munkánk során áttekintjük a rendelkezésünkre 
bocsátott helyi iparűzési adó kalkulációt. A hipa 
bevallás ellenőrzése keretében az átadott főkönyvi 
kivonat és az egyes adóalap csökkentő tételeket 
alátámasztó analitikák, bizonylatok elsősorban 
kockázatelemzésen alapuló mintavételes, részben 
tételes áttekintésére kerül sor.

Azon társaságok, amelyek a székhelyen kívül más 
önkormányzat illetékességi területén is végeznek 
ideiglenes vagy állandó jelleggel vállalkozási 

tevékenységet, az adó alapjának megosztására 
is kötelezettek. Ilyen esetben a hipa megosztás 
vizsgálatára is sort kerítünk, hiszen egy tökéletes 
adóalap számítást követően vétett adóalap 
megosztási hiba is akár jelentős adóhiányt és így 
adóbírságot, illetve késedelmi pótlékot vonhat maga 
után.

Az áttekintés eredményéről rövid összefoglalót 
készítünk, amelyet megvitatunk Partnerünkkel.

Hipa-bevallás elkészítésével, ellenőrzésével a cég 
ideiglenes kapacitásproblémái is kezelhetőek, igény 
esetén át tudjuk vállalni a teljes kalkuláció elvégzését, 
illetve a bevallás elkészítését is. Meghatalmazás 
alapján a hipa bevallások benyújtásának terhét 
is átvállalhatjuk a társaságtól. Amennyiben 
problémát jelent a szükséges adatok, információk 
összegyűjtése és megküldése, szakértőink a 
hipa bevallás elkészítéséhez szükséges adatokat 
online hozzáféréssel, akár közvetlenül a társaság 
vállalatirányítási rendszeréből is le tudják kérni, 
partnerünk rendszeréből.

MIÉRT ÉRDEMES HOZZÁNK FORDULNI A 
TÁRSASÁGI ADÓ KALKULÁCIÓ TEKINTETÉBEN?

 ● Az áttekintés során feltárásra kerülnek a hipa 
kalkuláció készítése során figyelmen kívül 
hagyott adó alapot csökkentő tételek, melyek 
hatására a társaság adófizetési kötelezettsége 
csökkenthető.

 ● Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a 
figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értéke 
és közvetített szolgáltatások pontos mértékének 
megállapítására, cégcsoport szinten is.
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           KIHEZ FORDULHAT KÉRDÉSEIVEL?

RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

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. 

Varga Diána 
Vezető menedzser,  Adóüzletág 
|  E diana.varga@rsm.hu                     
| M +36 30 523 86

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

 ● Alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti 
fejlesztés esetén elvégezzük a jogszabályi 
minősítés ellenőrzését.

 ● Az egyes kalkulációk ellenőrzése során 
felhívjuk a figyelmet az érvényesíthető 
adócsökkentési lehetőségekre, megvizsgáljuk az 
érvényesíthetőség feltételeit.

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

 ● Szükséges esetben át tudjuk vállalni a teljes 
hipa kalkuláció elkészítését is, kiegészítve a hipa 
bevallások kitöltésével és meghatalmazás alapján 
a bevallások helyi önkormányzatokhoz való 
benyújtásával is.

 ● Az egyes önkormányzatok közötti adóalap 
megosztás is a hipa vizsgálat tárgyát képezi.

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

MILYEN DÍJAZÁSSAL VÉGEZZÜK 
SZOLGÁLTATÁSUNKAT?

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

Grónás Annamária 
menedzser,  Adóüzletág 
|  E annamaria.gronas@rsm.hu                               
| M +36 30 839 5963


