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Adótanácsadási szolgáltatások
Létfontosságú információk a siker érdekében

Smart decisions. Lasting value.



Néhányan a világ legnagyobb és legismertebb multinacionális 
társaságai közül is hozzánk fordulnak, függetlenül attól, hogy más 
nagy könyvvizsgáló és tanácsadó cégekkel is dolgoznak.

Kapcsolatunk hosszú évekre nyúlik vissza ügyfeleink többségével. 
Bizalommal fordulnak hozzánk, mert biztosak lehetnek 
szolgáltatásaink minőségében és szakértelmünkben.

2

A Crowe FST a Crowe Global, a világ 8. legnagyobb könyvvizsgáló 
és tanácsadó hálózatának független magyarországi tagvállalatait 
foglalja magában.

Könyvvizsgálati, adó-tanácsadási, outsourcing, könyvelési, 
bérszámfejtési, különböző tanácsadási és információ- biztonsági 
szolgáltatásokat, teljeskörű megoldásokat kínálunk hazai és 
multinacionális társaságok, valamint költségvetési szervek és állami 
vállalatok számára.

 ● A Crowe FST Audit Kft. könyvvizsgálati és webtrust audit 
szolgáltatásokat

 ● A Crowe FST Consulting Kft., adó-tanácsadási, belső ellenőrzési 
könyvelési, outsourcing és bérszámfejtési szolgáltatásokat

 ● A Crowe FST Systems Kft. kockázatkezelési szolgáltatásokat, 
vállalatirányítási megoldásokat, valamint információ biztonsággal 
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Együttműködő jogi irodánkkal komplett megoldásokat kínálunk 
ügyfeleink számára.
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A kiszámítható adópolitika, az átlátható és meg-
érthető adótörvények, az objektív és egységes 
adóhatósági álláspontok és döntések többnyire 
még mindig a megvalósulatlan vágyak kategóriájá-
ba tartoznak Magyarországon. 

Ügyfeleinket abban segítjük, hogy a jogszabá-
lyoknak, az üzletmenetnek, és az adóhatóság 
gyakorlatának hosszú távon is megfelelő adózási 
folyamatokat és információs rendszert alakítsanak 
ki, a felmerült adó kockázatokat elfogadhatóra 
csökkentsék, és a már elkövetett hibákért a lehető 
legkisebb bírságot, pótlékot kelljen fizetniük.

A Crowe Global magyar tagvállalataként nemzet-
közi ügyfeleinknek megoldást kínálunk, az őket ki-
hívás elé állító, határon átnyúló adózási és transz-
ferárazási problémák megoldásában, nemzetközi 
struktúrák kialakításában és fenntartásában. Regi-
onális szintű adótervezési, adó és transzferár kont-
rolling, cégcsoportszintű transzferárazás, valamint 
adminisztratív üzleti támogató szolgáltatásaink 
(központosított könyvelés, pénzügy, bérszámfej-
tés, áfa bevallások) korszerű informatikai megoldá-
sainknak köszönhetően, az alacsonyabb költségek 
mellett, naprakész és jó minőségű vezetői informá-
ciók rendelkezésre állását teszik lehetővé.

Szolgáltatásainkat mindig az adott probléma 
jellegének megfelelő képzettséggel és gyakorlattal 
rendelkező adószakértőkből, könyvelőkből, infor-
matikai szakemberekből és jogászokból állítjuk 
össze, ha szükséges, széleskörű szoftveres támo-
gatás mellett. 

Vezető munkatársaink évtizedes tapasztalattal 
rendelkeznek az adózás és a transzferárazás terü-
letén. Néhányan a Crowe-hoz való csatlakozásuk 
előtt a NAV-nál dolgoztak, így jól ismerik az adó-
hatóság gyakorlatát, mások nagyvállalatok főköny-
velőjeként, gazdasági igazgatójaként, adózásért 
felelős szakembereként könnyen tudnak azonosul-
ni ügyfeleink gyakorlati problémáival.

Budapesti irodánkban szolgáltatásaink a magyar 
mellett angol és német nyelven is elérhetők. De 
természetesen, a helyi Crowe Global tagvállalatok-
kal együttműködve, egy adott ország nyelve sem 
jelenthet problémát.

Biztos vagyok benne, hogy felkészültségünk, 
tapasztalatunk, munkamódszereink, technológia 
és nemzetközi hátterünk megfelelő alapot nyújt ah-
hoz, hogy ügyfeleink hosszú távon is bizalommal 
forduljanak hozzánk.

A kiszámítható adópolitika, az átlátható és meg-
érthető adótörvények, az objektív és egységes 
adóhatósági álláspontok és döntések többnyire 
még mindig a megvalósállását teszik lehetővé.

A kiszámítható adópolitika, az átlátható és meg-
érthető adótörvények, az objektív és egységes 
adóhatósági álláspontok és döntések többnyire 
még mindig a megvalósállását teszik lehetővé.

Szolgáltatásaink, többek között, kiterjednek az 
alábbi területekre:

 ● Adó tervezés
 ● Adóbevallások elkészítése
 ● Nemzetközi adózási konstrukciók
 ● Előzetes állásfoglalások és önellenőrzések, 
adójogi beadványok

 ● Átfogó-, és részleges adóvizsgálatok, 
teljes körű adójogi átvilágítás, felkészítés 
adóhatósági ellenőrzésre

 ● Adójogi képviselet, adóhatósági ügyintézés 
 ● Hazai és nemzetközi transzferárazás, 
csoporton belüli tranzakciók tervezése és 
dokumentálása

 ● Hazai és nemzetközi ügyletek ÁFA kezelése, 
ÁFA regisztráció, bevallások elkészítése és 
benyújtása, kapcsolódó vezetői információs 
rendszer felépítése, ÁFA tervezés

 ● Bel- és külföldi magánszemélyek adózása és 
munkaviszonya

Praktikusan ott tudunk segíteni, ahol a hazai és 
a nemzetközi adózás kihívások elé állítja ügyfe-
leinket.

Bízom benne, hogy hamarosan Önt is ügyfeleink 
között üdvözölhetjük.

Tisztelettel,

Kölber Ferenc
Ügyvezető igazgató
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Komplex adóügyek, egyszerű megoldások
Adótanácsadás és adminisztráció

Szakmai 
felkészültség, 
megalapozott 
tudás, gyakorlatias 
szemlélet.

Mi megoldásokat 
keresünk, nem csak 
válaszokat adunk. 

„Ügyfelünk helyében 
mi mit tennénk?” 

Az adózás hírhedten komplex 
és kockázatos terület még a 
legátláthatóbb működésű vállal-
kozások számára is.

Az összefonódó, de sokszor 
ellentmondásos jogszabályok 
rengetegében munkatársaink 
segítenek az adózási szem-
pontok átfogó vizsgálatában: 
a társasági adó, áfa, személyi 
jövedelemadó, más adónemek 
és illetékek együttes áttekinté-
sében.

De az adózás nem áll meg 
önmagában. Munkánk során 
figyelembe vesszük ügyfele-
ink üzleti céljait, az ügyletek 
számviteli szempontjait, vagy 

éppen a kapcsolódó informatikai 
kockázatokat is.

Nemcsak szakértői tanácsokkal 
segítjük ügyfeleink munkáját. 
Igény esetén az adózással kap-
csolatos napi ügyviteli feladatok 
ellátásában is állunk rendelke-
zésre: adó kalkulációk elvég-
zésében vagy ellenőrzésében, 
bevallások elkészítésében, adó- 
ellenőrzések támogatásában, 
vagy bármilyen más, adóható-
sági-adózási ügyintézés során.

Szolgáltatásaink
Ügyletek és struktúrák véleményezése, adótervezés
• Új tevékenységek, ügyletek, struktúrák adójogi véleményezése
• Kedvező adózási megoldások megkeresése, adózási kockázatok 

azonosítása és kezelése
• Adókedvezmények tervezése és érvényesítése – például 

kutatás-fejlesztés, beruházások kapcsán

Adókockázatok, jogszabályi bizonytalanságok kezelése
• Szakértői véleményezés
• Adóhatósági állásfoglalások intézése
• Kötelező érvényű feltételes adómegállapítás benyújtása

Adóadminisztráció
• Regisztrációk intézése, bevallások készítése
• Támogatás adóellenőrzések során
• Kapcsolattartás adóhatósági ügyintézés során

Nemzetközi adótervezés
• Társirodáinkkal együttműködve külföldi vagy határon átnyúló tevé-

kenységek megtervezése, véleményezése, támogatása
• Több országot értinő adózási projektek koordinálása, irányítása

dr. Hajdu Zsolt
Szenior menedzser
+36 1 225 34 90
zsolt.hajdu@crowe.hu

Földes Balázs
Szenior menedzser
+36 1 225 34 90
balazs.foldes@crowe.hu6 www.crowe.hu



A szokásos piaci ár csapdájában
Transzferár szabályozás

A transzferár 
kockázatok 
kezelhetők.

15 év tapasztalat.

Több, mint 100 
elégedett ügyfél.

Tapasztalataink szerint a hazai 
törvényi előírások,
a nemzetközi gyakorlat, az 
adóhatósági ellenőrzések, a 
cégcsoportokon belüli ügyletek 
növekvő komplexitása csak egy 
megfelelően kialakított transz-
ferár politika mellett kezelhető a 
jogszabályoknak és csoport szin-
tű elvárásoknak megfelelően. 
Ennek hiányában a csoporton 
belüli tranzakciók nem megfelelő 
kezelése adókockázatokkal és 
elkerülhető többlet költségekkel 
járhat.

Legyen szó gyártásról (teljes 
kockázatú, szerződéses vagy 
bérgyártás), különböző diszt-
ribúciós modellekről, cégcso-

porton belüli szolgáltatásokról, 
immateriális javak átruházásáról, 
hasznosításáról, vagy pénzügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tranzakciókról, célszerű az üzleti 
funkciókhoz, a vállalt kockáza-
tokhoz igazodó javadalmazással, 
észszerűen alátámasztott, a 
kapcsolt ügyleteket és iparági 
sajátosságokat is figyelembe 
vevő transzferár-képzési struktú-
ra kialakítása.

Célunk, hogy magas színvonalú 
szakmai támogatásunk révén 
ügyfeleink az üzletmenetre 
koncentrálhassanak anélkül, 
hogy az adminisztratív feladatok-
kal a kelleténél több időt kelljen 
tölteniük.

Szolgáltatásaink
Compliance 
•	 Meglévő	transzferár-dokumentációk	és	politikák	átnézése,	véleményezése
•	 Helyi	(local	file)	és	csoportszintű	dokumentációk	(master	file)	készítése	a	
magyar	szabályozással	és	az	OECD-vel	összhangban

•	 Központilag	készített	dokumentációk	kiegészítése	/		áthangolása	a	ma-
gyar	szabályozásoknak	és	az	OECD	iránymutatásainak	megfelelően

Stratégiai tervezés
•	 Hatékony	és	a	szabályozásoknak	megfelelő	transzferár-struktúrák	terve-

zése
•	 Új,	illetve	bevezetendő	transzferár-szabályozások	hatásainak	értékelése	a	
Csoport	tranzakcióinak	szemszögéből

•	 Globális	transzferár-struktúrák	kialakítása	az	új	csoporton	belüli	tranzakci-
ókhoz

•	 Előzetes	ármegállapítási	eljárások	(Advanced	Pricing	Agreements	-	APA)	
folyamatában	adminisztratív	és	jogi	támogatás	nyújtása,	konzultációs	
lehetőség.

Adóhatósági ellenőrzések, peres ügyek, vitarendezés támogatása
•	 Elemzések	és	észrevételek	készítése	adóellenőrzések	és	peres	ügyek	

esetén; 
•	 Részvétel	a	helyi	adóhatóságokkal	folytatott	tárgyalásokon
Tudástranszfer
•	Webes szemináriumok tartása különféle transzferárazási témakörökben;
•	 Igény	esetén	tréningek	biztosítása	belföldi,	illetve	külföldi	helyszíneken.

Békési Orsolya
Igazgató
+36 1 225 34 90
orsolya.bekesi@crowe.hu
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Adózás határok nélkül
Expatriate adózás

A szükséges 
szakértelem és 
kapcsolatrendszer 
rendelkezésünkre áll. 

Ismerjük	a	jó	
megoldásokat.

A külföldi tulajdonban lévő vállal-
kozások gyakran szembesülnek 
azzal a tulajdonosi döntéssel, 
hogy külföldi állampolgárságú 
alkalmazottat kell fogadniuk. 
A kapcsolódó adminisztratív 
terhek, valamint a határokon 
átnyúló adózás és társada-
lombiztosítás nem mindennapi 
kérdéseket vet fel.

Tapasztalatunk szerint a prob-
lémák nem feltétlenül kerülnek 
azonnal a felszínre. Egy adóha-
tósági vagy munkaügyi vizsgálat 
azonban fényt deríthet rájuk, és 
ez súlyos kiadásokkal terhelheti 
a magyar vállalkozást. A hiányzó 
engedélyek munkaügyi bünte-
tést vonhatnak maguk után, sőt, 
akár a külföldi személy ország-

ból való kiutasítását is eredmé-
nyezhetik.

További gond lehet, hogy a 
meg nem kötött menedzsment 
szerződésnek társasági adó 
vonzatai lehetnek, ha az átter-
helt összegeket az adóhatóság 
nem ismeri el a vállalkozás érde-
kében felmerült költségként. A 
menedzsment szerződés transz-
ferár dokumentációs kötelezett-
séget is von maga után. Ha ez is 
hiányzik, újabb súlyos forintoktól 
foszthatja meg a vállalkozást.

Egy tapasztalt tanácsadó bevo-
násával a kockázatok és vesz-
teségek mérsékelhetők, de még 
jobb megelőzni a bajt.

A nehézségek gyakran abból adódnak, hogy...
•	 A	magyar	vállalkozás	csak	az	utolsó	pillanatban	szerez	tudomást 
a	kiküldetés	tényéről,	ami	kapkodáshoz	vezet

•	 Nincsenek	megfelelően	bejáratott	utak	az	adminisztráció	intézésé-
hez, hiányzik a vállalkozáson belüli szakértelem és kapcsolatrend-
szer

•	 A	magyar	HR	és	adószakemberek	nem	kapnak	megfelelő	informáci-
ót	a	teljes	juttatási	csomagról,	ami	utólag	adózási	és	társadalombiz-
tosítási	meglepetésekhez	vezethet

•	 Az	egyes	juttatási	elemek	adózását,	járulék	kötelezettségét 
rosszul kezelik;

•	 Hiányzik	a	menedzsment	szerződés	a	költségek	megosztásáról
•	 A	kötelezettségek	megosztását	is	tartalmazó	szerződés	és	belső	
iránymutatás	hiányában	a	küldő	és	a	fogadó	fél	„elbeszél”	egymás	
mellett.

Szolgáltatásaink
•	 Hazai	és	nemzetközi	személyi	jövedelmadózáshoz 
kapcsolódó	tanácsadás

•	 Adótervezés	
•	 Határon	átnyúló	adózási-	és	társadalombiztosítási	kérdések	megoldása
•	 Kafetéria	/	juttatási	szabályzat	elkészítése,	vagy	áttekintése	
•	 Értékpapír-juttatások	személyi	jövedelemadó	és	társadalombiztosítási	
járulék	szempontú	elemzése,	konstrukciók	kidolgozása

Mitrik Kornélia
Igazgató
+36 1 225 34 90
kornelia.mitrik@crowe.hu
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Crowe FST
H-1124 Budapest, Jagelló út 14.

T: +36 1 225 3490
F: +36 1 225 3491
E: info@crowe.hu

www.crowe.hu

További 
információkért 
kérjük, olvassa 
le a QR-kódot.

A Crowe FST a Crowe Global tagja. A Crowe Global egy Svájcban bejegyzett szervezet (Crowe Global). A Crowe Global valamennyi tagvállalata különálló és 
független jogi személy. A Crowe FST és annak kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak sem jogi, sem anyagi felelősséget a Crowe Global bármely tagvállalatának 
tevékenységéért vagy mulasztásáért. © 2019 Crowe FST, Hungary


