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adótanácsadás

KIKNEK Szól ajáNlaTUNK?

ajánlatunk a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem 
kötelezett azon külföldi vállalkozások számára szól, amelyek 
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében 
magánszemélyeket foglalkoztatnak Magyarországon.

MIlyEN aDóKöTElEzETTSéGEK vONaTKOzNaK a 
KülFölDI vállalKOzáSOK MUNKavállalóINaK 
MaGyaRORSzáGI FOGlalKOzTaTáSáRa?

amennyiben egy munkavállalót egy más országban 
bejegyzett székhelyű munkáltató Magyarországon 
foglalkoztat, a munkavállaló főszabály szerint 
Magyarországon biztosítottá válik.  Ilyen esetben a külföldi 
foglalkoztató a munkavállalónak kifizetett, Magyarországon 
adóköteles jövedelem után 10% mértékű nyugdíjjárulékot, 
valamint 8,5% mértékű egészségbiztosítási- és munkaerő-
piaci járulékot (gyűjtőnéven: „tB járulékot”) köteles 
megállapítani és levonni, majd az őt terhelő 19,5 % mértékű 
szociális hozzájárulási adóval (továbbiakban: „szocho”) 
együtt az állami adóhatóság felé megfizetni.

FOGlalKOzTaTáSHOz KaPcSOlóDó BEjElENTéSI, 
BEFIzETéSI, BEvalláSI KöTElEzETTSéGEK
a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggő 
bejelentési, tB járulék- és szocho fizetési, valamint bevallási 
kötelezettségét a külföldi vállalkozás

 ● magyarországi fióktelepe, annak hiányában

 ● pénzügyi képviselője, vagy

 ● közvetlenül saját maga

köteles teljesíteni. abban az esetben, ha a külföldi vállalkozás 
közvetlenül saját maga teljesíti fenti kötelezettségeit, 
a biztosítás kezdetét megelőzően köteles az állami 
adóhatóságnál bejelentkezni. E munkáltatói bejelentkezés 
elmulasztása esetén a foglalkoztatott természetes személy 
biztosításával összefüggő bejelentési, tB járulék és szocho 

fizetési, valamint bevallási kötelezettség a foglalkoztatottat 
terheli és ő viseli a kötelezettségek elmulasztása miatti 
jogkövetkezményeket is.

a tB járulék és a szocho kötelezettséggel összefüggő 
elektronikus bevallási, adatszolgáltatási és befizetési 
kötelezettséget havonta, a tárgyhónapot követő hónap 
12-éig, míg a személyi jövedelemadó előleg befizetését 
negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig kell az 
állami adóhatóság felé teljesíteni.

MIéRT éRDEMES HOzzáNK FORDUlNI?

 ● Felkészült szakembereink segítenek felmérni 
keletkezik-e és milyen adókötelezettség a külföldi 
vállalkozás által Magyarországon foglalkoztatott 
magánszemély jövedelme kapcsán.

 ● Pénzügyi képviselőként a külföldi vállalkozás valamennyi 
magyarországi adókötelezettségét teljesíteni tudjuk.

 ● amennyiben a külföldi vállalkozás maga kívánja 
teljesíteni belföldi adókötelezettségeit, vagy amennyiben 
a foglalkoztatottra hárulnak az adókötelezettségek, 
abban az esetben:

 ● segítséget tudunk nyújtani a magyarországi 
bejelentkezésben,

 ● elkészítjük a havi és negyedéves adó- és 
járulékkötelezettségek kalkulációját,

 ● elkészítjük és meghatalmazás alapján elektronikus 
úton benyújtjuk a szükséges bevallásokat,

 ● az adó- és járulékkötelezettségek átutalásához 
havi rendszerességgel részletes iránymutatást 
adunk, vagy igény esetén az átutalásokat ügyviteli 
szolgáltatásunk keretein belül teljesítjük a külföldi 
vállalkozás helyett,

 ● a kockázatok elkerülése végett a külföldi vállalkozás, 
illetve a foglalkoztatott adófolyószámláján 
rendszeresesen ellenőrizzük a bevallások és az 
átutalások sikeres teljesítését.

KülFöldI vállalKozásoK táMogatása a 
MagyarországI FoglalKoztatottaIKKal 
KaPcsolatos adóKötElEzEttségEK tEljEsítéséBEn
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SzOlGálTaTáSaINK
 ● adótanácsadás
 ● adójogi képviselet
 ● számvitel, könyvelés kiszervezése, BPo
 ● adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● jogi tanácsadás
 ● M&a, cégértékelés, vállalatfinanszírozás
 ● 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.


