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A híd összeköt az addig elérhetetlennel. 
A híd közelebb hoz egymáshoz.
A híd kiegyenlíti a különbségeket. 
A híd távolba mutat.
A híd új kapcsolatokat teremt. 
A híd megoldást kínál.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Komplex gazdasági tanácsadással hozzuk közelebb 
egymáshoz a nemzetközi és a magyar vállalatokat.
Szakértelmünkkel egyenlítjük ki az eltérő gondolkodásból 
fakadó különbségeket.
Minőségi szolgáltatással tesszük érthetővé és elérhetővé az 
üzleti döntésekhez nélkülözhetetlen adatokat és információkat.
Megbízható és jövőbe mutató tanácsokat adunk.
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WTS Klient
Cégcsoportunk, a Klient 1998-ban alakult. 
A hazai piacon szerzett több éves tapasztalattal biztos partnerként állunk
ügyfeleink mögött. Nincs számunkra nagyobb szakmai elismerés annál, 
ha egy ügyfelünk ajánlja szolgáltatásunkat egy másik cégnek. Így váltunk 
az évek során számos nemzeti és nemzetközi nagyvállalat hazai tanácsadójává. 

Csapatunkat magas szakértelem és komplex gondolkodás jellemzi. 
Pontos és szakszerű tanácsadást nyújtunk magyar, német és angol nyelven.

Szaktudásunk nem csak a magyar előírások figyelembevételére korlátozódik.
A WTS Global segítségével határokon átívelő, globális együttműködésre nyílik
lehetőségünk. Így képesek vagyunk több országban működő ügyfeleink
számára is a legjobb gazdasági tanácsokat adni.

Sikerünk kulcsa működésünk szervezettségében rejlik. 
Ezt hivatott előmozdítani az EN ISO 9001:2015 és az ISO IEC 27001:2014 
szabványok szerinti minőségirányítási rendszerünk is, amelyet a külső és 
belső követelmények változásaival összhangban folyamatosan fejlesztünk.

Humánerőforrás-gazdálkodási gyakorlatáért a Német-Magyar Ipari és
Kereskedelmi Kamara a „Megbízható Munkaadó” címet adományozta a 
WTS Klientnek.
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WTS Global
A WTS Global adózás, valamint jogi és számviteli tanácsadás területén
működő, dinamikusan fejlődő tanácsadó cég. 
Együttműködő partnereivel mintegy 130 országban van jelen. 
A WTS Global az összeférhetetlenség elkerülése érdekében nem nyújt
könyvvizsgálati szolgáltatásokat.

A müncheni központú WTS Global a németországi központú multinacionális
nagyvállalatok egyik vezető tanácsadója. Munkatársaink a világ minden 
pontján ugyanazt a magas minőséget képviselik. Így tudjuk nemzetközi
ügyfeleink számára az egyes országok speciális helyi előírásait érthetővé
tenni, és a testreszabott megoldást megtalálni.

További információ: www.wts.com
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Munkatársak
Munkatársaink a cég filozófiájának legfőbb megvalósítói. 
A magyar jogszabályok pontos ismeretét ötvözik a határokon átívelő, 
egész cégcsoportok érdekeit szem előtt tartó gondolkodásmóddal. 
A folyamatos szakmai és nyelvi képzés a biztosíték arra, hogy ügyfeleink
mindig a legaktuálisabb, legszakszerűbb és legérthetőbb válaszokat kapják
kérdéseikre. A WTS Klient valamennyi munkatársa közös célért dolgozik: 
megbízható szakmai munka az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása
érdekében.
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Szolgáltatások

» Adótanácsadás

» Pénzügyi tanácsadás 

» Jogi tanácsadás

» Könyvelés

» Bérszámfejtés
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Adótanácsadás
A WTS Klient alapvető célkitűzése, hogy mindig naprakész és az 
adókockázatokat minimalizáló tanácsokat adjon ügyfeleinek.
Az adótanácsadás területén különösen hasznos a WTS Global által
biztosított nemzetközi háttér. Míg egyéb tanácsadási területeken 
általában a magyar jogszabályok határozzák meg elsősorban, 
mi a teendő, addig egy adókérdés eldöntéséhez gyakran az ügyfél 
nemzetközi szervezetének teljes ismeretére és a határokon átívelő 
komplex megoldás megtalálására van szükség.

Adótanácsadó részlegünk az alábbi szolgáltatásokat kínálja ügyfeleinknek:

» adótervezés a nemzetközi és a magyar előírások figyelembevételével
» transzferár tanácsadás
» általános forgalmi adó tanácsadás és compliance munkák
» expatok adózásával kapcsolatos tanácsadás és bevallások
» NAV előtti ügyfélképviselet
» állásfoglalások és feltételes adómegállapítási kérelmek kidolgozása
» cégek átvilágítása és adókockázatok felmérése
» digitális megoldások az adózásban
» adónem vizsgálatok és compliance munkák

Munkatársaink folyamatos szakmai képzése a biztosíték arra, hogy
ügyfeleink mindig a legaktuálisabb, legszakszerűbb és legérthetőbb
válaszokat kapják kérdéseikre.

7 www.wtsklient.hu



WTS Klient. A híd. 8

Pénzügyi tanácsadás
A helyes üzleti döntések meghozatalához nélkülözhetetlen a pénzügyekben
jártas szakemberek segítsége. A pénzügyi tanácsadás keretében ezért többek
között az alábbi szolgáltatásokkal is ügyfeleink rendelkezésére állunk:

» IFRS tanácsadás
» pénzügyi és számviteli átvilágítás
» devizás áttérés támogatása
» restructuring menedzsment
» interim menedzsment
» vállalatértékelés



Jogi tanácsadás
A tanácsadói tevékenység nem lehet kellően megalapozott a megfelelő jogi
háttér biztosítása nélkül. Legyen szó akár adó-, akár számviteli tanácsadásról,
mindig az adott téma pontos jogi értelmezése biztosítja az alapot a helyes
döntés meghozatalához. Jogi tanácsadási tevékenységünk magas színvonalát
az biztosítja, hogy jogász munkatársaink nemcsak kiváló jogi ismeretekkel, 
de alapos számviteli és adózási tudással is rendelkeznek. Különösen hasznos
ez a tudás a társasági és a munkajog területén, de nélkülözhetetlen a vállalati
felvásárlásokkal, átalakulásokkal és az ingatlanok adásvételével kapcsolatos
esetekben is.

Amennyiben szükséges, neves ügyvédi irodákkal való együttműködéssel 
is biztosítani tudjuk az ügyfelek magas szintű kiszolgálását. 
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Könyvelés
Könyvelési szolgáltatásunk alapvető célkitűzése, hogy a nemzetközi 
háttérrel rendelkező ügyfeleink magyar vállalkozásaikra vonatkozóan
ugyanazokat a számviteli információkat kapják meg, melyeket az 
anyaországban működő leányvállalataiktól is elvárnak.
A nemzetközi és a magyar adózási, mérlegkészítési és értékelési előírások
eltéréseire vonatkozó tapasztalataink és a WTS Global szakmai támogatása
jelentik a garanciát arra, hogy ügyfeleink az általunk készített pénzügyi 
jelentések alapján helyes gazdasági döntéseket hozzanak.

Könyvvezetési szolgáltatásaink az alábbi tevékenységeket
foglalják magukban:

» magyar és nemzetközi előírások szerinti könyvelés
» általános forgalmi adó bevallások elkészítése
» jelentéskészítés a vezetés számára
» az éves beszámoló elkészítése
» az éves adóbevallások elkészítése
» az éves könyvvizsgálat támogatása

A könyvelési munka során felmerülő szakmai kérdések helyes 
megválaszolását a jogi és az adózási részlegünkkel való folyamatos 
konzultáció biztosítja. Ügyfeleink a pénzügyi jelentésekkel együtt 
így olyan szakmai támogatást kapnak, amely mellett már nincs 
szükségük további külső szakértők bevonására.



Bérszámfejtés
A bérszámfejtés a pénzügyi és gazdasági szolgáltatások egyik legnagyobb
körültekintést igénylő területe. Bár látszólag egyszerűnek tűnik a munkavállalók
bruttó béréből kiindulva a nettó bér meghatározása, mégis számtalan tényező
(kiküldetés, prémium, túlóra, járulékfizetési korlát stb.) befolyásolja a számítást.
Ugyanakkor egy esetleges tévedés a legérzékenyebb pontot, a munkatársak
nettó munkabérét érintheti. A  WTS Klient ezért a legelismertebb hazai
bérszámfejtési szoftver segítségével és a munkafolyamatok többszörös
ellenőrzésével törekszik a hibátlan munkavégzésre ezen a területen is.

Bérszámfejtési szolgáltatásaink a következőket tartalmazzák:

» havi bérszámfejtés az ügyfeleink munkatársai részére
» havi bérösszesítő lapok és egyéb statisztikák elkészítése
» nettó fizetések és járulékok banki átutalása
» az adókról és járulékokról szóló havi bevallások elkészítése 

és elektronikus benyújtása
» az éves statisztikák elkészítése

A bérszámfejtési szolgáltatás sem nélkülözheti többi részlegünk támogatását.
Bérszámfejtőink az ügyfelek pontos kiszolgálása érdekében folyamatosan
konzultálnak jogász kollégáinkkal munkajogi kérdésekben, illetve 
adócsoportunkkal a személyi jövedelemadót, a társadalombiztosítási és egyéb
járulékokat érintően.
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Kiadványok
A WTS Global magyarországi tagjaként fontos feladatunknak tartjuk, 
hogy a magyar üzleti élet legfontosabb feltételeiről és a befektetési
lehetőségekről információkkal lássuk el az érdeklődőket. 

Angol nyelven megjelenő kiadványunk, a Tax and Investment Facts in 
Hungary az ország iránt érdeklődő külföldi befektetőknek nyújt átfogó 
képet az ország alapvető gazdasági jellemzőiről, valamint bemutatja 
a legfontosabb számviteli és adóügyi előírásokat.

Negyedévente megjelenő szakmai kiadványunk, az Adóhíd több mint 15 éves
múltra tekint vissza. Annak érdekében, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk a
közép-kelet-európai adózási problémákra, a kiadvány 2018-tól a WTS regionális
hírleveleként, WTS CEE Tax Bridge címen angol nyelven jelenik meg, és a régió
WTS-szakértői minden negyedévben egy adott adózási problémát vizsgálnak
meg benne a különböző országok szemszögéből.

Napjaink rohanó világában, a jelenlegi törvénykezési tempó mellett 
elkerülhetetlen ugyanakkor, hogy a változásokról naprakészen értesítsük
ügyfeleinket. Ezért hetente többször jelentetünk meg cikkeket hazai és 
közép-kelet-európai régiós törvényi rendelkezésekről és a mindig aktuális
témákról. A cikkeket WTS Klient News címen heti hírlevélben juttatjuk el
olvasóinkhoz, hazai vonatkozású anyagainkat pedig WTS Klient Newsletter
címen havonta egyszer pdf-formátumban is megjelentetjük.
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