PÉNZÜGYI KÉPVISELET

PÉNZÜGYI KÉPVISELETI SZOLGÁLTATÁS
Harmadik országbeli (nem EU-s) vállalkozások
esetén magyarországi pénzügyi képviselő kijelölése
kötelező a magyar adószám megszerzéséhez. A
pénzügyi képviselő feladata, hogy biztosítsa, hogy
cégük minden magyarországi adókötelezettségnek
eleget tegyen, ideértve a számlázási előírásoknak való
megfelelést, a nyilvántartások vezetését, az EKÁER
kötelezettségeket, az adóbevallások benyújtását és
az adók befizetését, az adóhivatali megkeresések
megválaszolását és az adóvizsgálatokat.
Mivel a pénzügyi képviselőt a képviselt cég
magyarországi adókötelezettségeit illetően
egyetemleges felelősség terheli, az iparági gyakorlat
szerint a pénzügyi képviselő az esetleges károk elleni
biztosítékként bankgaranciát vagy banki letétet kér az
ügyfeleitől.

Miért válassza az RSM pénzügyi
képviseleti szolgáltatását?
Az RSM Global megbízható nemzetközi háttere révén,
valamint cégünk több mint 10 éves tapasztalatának
köszönhetően, pénzügyi képviseleti szolgáltatásunk
személyre szabott megoldást nyújt ügyfeleinknek.
Pénzügyi képviselőként az RSM a következő
feladatokat látja el:
● cégük magyarországi áfa bejelentkezésének
teljesítése az adóhatóságnál,
● áfabevallások elkészítése és benyújtása a vállalat
nevében,
● magyarországi adókötelezettségek teljesítésének
támogatása,
● tanácsadás adózási és áfa kérdésekben,
● cégük képviselete adóellenőrzés esetén
● gondoskodunk az adózással kapcsolatosan
Magyarországon felmerülő kötelezettségek
teljesítéséről.

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.
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
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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
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