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Nem csak társasági-, adó- és munkajogi kérdésekben adunk tanácsot, 
hanem cégalapítást is végzünk, lebonyolítjuk az áfa-visszatérítési  
eljárást, vagy a hatósági engedélyezési eljárásokat.

Jogi és 
adózási ügyek

Kivonat a DUIHK 
szolgáltatási katalógusából *

*  a hivatkozások a teljes katalógusra vonatkoznak



18 Jogi és aDóz ási Ügyek

cégalaPítás

A DUIHK tanácsot ad Magyarországon letelepedni 
szándékozó cégeknek a saját cégalapítás előnyei-
ről az optimális társaságjogi formáról, és átfogóan 
támogatja őket az alapítás formális lépéseinél.

a szolgáltatás tartalma:
■ Tanácsadást nyújtunk arról, hogy mi a cél-

szerű társaságjogi forma a felelősségvállalási 
és adójogi vonatkozások tükrében.

■ Testre szabott, kétnyelvű társasági szerződése-
ket és egyéb alapítási okiratokat dolgozunk ki.

■ Benyújtjuk a cégbírósági bejegyzési  
kérelmet és beszerezzük a szükséges közjegy-
zői hitelesítéseket.

■ Hivatalos fordításokat készít(tet)ünk.
■ Elvégezzük az újonnan alapított társaság nyil-

vántartásba vételét az adóhivatalnál és  
a társadalom-biztosítási szerveknél

■ Támogatjuk a tevékenység folytatásához 
szükséges engedélyek beszerzése során

árak, átfutási idő

Ár: egyedi ajánlat alapján, amely tartalmazza honoráriu-

munkat, az ügyvédek és közjegyzők honoráriumát, a hiva-

talos fordítások, a bejegyzések és közzététel költségeit

Átfutási idő: kb. 2 hét

Cégalapítás, társasági jog

Szintén érdekes lehet:
munkaerő-közvetítés  
» 28. oldal
beszállítók és gyártó 
partnerek közvetítése  
» 9. oldal

társaságJogi tanácsaDás

A tanácsadás kiemelt területei: 
■ új ügyvezető kinevezése 
■ a cég átalakítása 
■ üzletrészek átruházása
■ eszközátadás vagy -megosztás
■ adásvételi szerződések 
■ bejelentés a cégjegyzékbe 
■ felszámolási eljárás a cég megszűnésekor / 

felszámolásakor

árak

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot!

alapdíj: 150,- euró

tudta-e ön?

A magyar „Kft.” társasági formának (Korlátolt felelősségű társaság) a német „GmbH” felel meg, a „Zrt.”  
(„zártkörűen működő részvénytársaság”) vagy az „Nyrt.” („nyilvánosan működő részvénytársaság”)  
német megfelelője az „AG”. A „Bt.” (Betéti társaság) formának Németországban a „KG” felel meg.
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munkaJogi tanácsaDás

A DUIHK támogatja Önt a magyar vezetők és mun-
katársak alkalmazásának, vagy esetleges felmon-
dásának jogi kérdéseiben. 

a tanácsadás kiemelt területei: 
■ tanácsadás a szerződések minimális  

követelményeiről 
■ kétnyelvű munkaszerződések elkészítése  

a magyar jog szabályai szerint
■ a meglévő szerződések átvizsgálása,  

kiegészítése 
■ felmondásokkal kapcsolatos tanácsadás 
■ információ a minimálbérekről 

árak

Kérjen személyre szóló ajánlatot!

aDóJogi tanácsaDás

a tanácsadás kiemelt területei: 
■ tájékoztatás az érvényben lévő adókulcsokról 

és társadalom-biztosítási járulékokról
■ adókedvezmények lehetőségei
■ az áfa szabályos alkalmazása nemzetközi  

ügyletekben
■ áfa-visszatérítés
 (lásd az ezzel kapcsolatos külön fejezetet)

árak

Kérjen személyre szóló ajánlatot!

Jogi tanácsadás, céginformációk, 
követeléskezelés

céginformációk, bonitásvizsgálat

a szolgáltatás tartalma
■ hivatalos cégkivonat beszerzése az illetékes 

bíróságon
■ bonitási információ beszerzése külső szolgál-

tatóktól német vagy magyar nyelven
■ kivonatok készítése a saját cégjegyzékünkből
■ bonitással kapcsolatos információk német 

vagy magyar nyelven

árak, átfutási idő

Kivonat a kamarai nyilvántartásból: 55,- euró

Bonitási információ: 70,- eurótól,

Cégbírósági kivonat fordítással együtt: 150,- euró

Átfutási idő: kb. 1 hét

követelések beHaJtása
inkasszó, meDiáció, eu-s fizetési 
felszólítási elJárások

A DUIHK támogatja Önt abban, hogy a külföldi 
partnerekkel szembeni követeléseit bíróságon 
kívüli eljárás keretében érvényesíthesse. 

a szolgáltatás tartalma: 
■ egyedi intézkedéseket foganatosítunk a köve-

telések peres eljáráson kívüli érvényesítésére.
■ Elkísérjük Önt az ellenérdekelt fél képviselői-

vel folytatott egyeztető tárgyalásokra.
■ Részletfizetési megállapodásokat dolgozunk 

ki, és felügyeljük azok teljesítését.
■ Benyújtjuk a szükséges dokumentumokat a 

közjegyzőnél.

árak

A követelés mértékétől és az eljárás futamidejétől  

függően: alaphonorárium 150,- és 1.500 euró között  

+ sikerdíj (8-12 %)

Szintén érdekes lehet: 
munkaerő-közvetítés  
» 28. oldal
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engeDélyezési elJárások

A DUIHK támogatja Önt a cége tevékenységéhez 
szükséges állami és egyéb hatósági engedélyek 
beszerzésében.

a szolgáltatás tartalma:
■ információ az illetékes hatóságokról és 

a benyújtandó okiratokról
■ a kérelmek és okmányok megírása, illetve 

benyújtása az adott nyelven
■ tanácsadás a közigazgatási eljárásokkal 

kapcsolatban

árak

Kérjen személyre szóló ajánlatot!

regisztráció

Támogatjuk Önt az adójogi nyilvántartásba  
vételben, vagy munkatársai magyarországi  
bejelentésében.

a szolgáltatás tartalma:
■ az adókötelezettség vizsgálata
■ a bejelentéshez és kérelemhez szükséges 

nyomtatványok összeállítása
■ a cég bejelentése az adójogi nyilvántartásba 
■ munkatársak bejelentése
■ tanácsadás a jövedelemadó és társadalom-

biztosítás kérdéseiről
 
árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot!

Átfutási idő: 2-3 hét

Hatósági ügyintézés

szakforDítás

Az üzleti és jogilag releváns folyamatokban  
vállaljuk a szükséges dokumentumok fordítását 
németről magyarra és fordított irányban is.

a szolgáltatás tartalma:
■ különböző jogi anyagok fordítása (például 

engedélyek, határozatok, szerződések, 
szakvélemények, ítéletek, vagy határozatok)

■ szakképzett és megbízható fordítók 
közvetítése

■ hiteles fordítások beszerzése 

árak

Kérjen személyre szóló ajánlatot!

éPítési és szerelési munkák

A Németországban vagy Magyarországon  
szolgáltatást nyújtó építőipari cégeket  
támogatjuk a cégeket a törvényi és hatósági  
elvárások korrekt teljesítésében.

a szolgáltatás tartalma:
■ információ az illetékes hatóságokról, a beje-

lentési kötelezettségekről, a szükséges nyom-
tatványokról és dokumentumokról

■ kérelmek és dokumentumok előkészítése és 
benyújtása

■ tájékoztatás a minimálbérekről
 
árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot!

Átfutási idő: 1-2 hét
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Azok a külföldi cégek, amelyek Magyarországon 
áruk vagy szolgáltatások megvásárlásakor "álta-
lános forgalmi adót", röviden áfá-t fizetnek, ezt az 
adóhatóságtól (NAV) kérelem alapján visszaigé-
nyelhetik. Néhány kivétellel az összes, Magyaror-
szágon keletkezett, áfával terhelt ráfordítást figye-
lembe veszik. A DUIHK a jogosult cégek számára 
erre egy komplett csomagot kínál, de az eljárást 
támogató tanácsadást is nyújt.

a visszatérítésre való jogosultság
Az áfa-visszatérítésre jogosult minden olyan  
vállalat, amely
■ Németországban vagy más EU-s országban 

be van jelentkezve az áfa-körbe, 
■ Magyarországon nem rendelkezik üzleti 

székhellyel, fiókteleppel, vagy más, áfa szem-
pontjából releváns telephellyel,

■ a visszatérítési időszakban nem realizált 
Magyarországon áfa-köteles forgalmat.

komPlett csomag:
„áfa-visszatérítés”

a szolgáltatás tartalma: 
■ Megvizsgáljuk a benyújtandó számlákat és írá-

sos dokumentumokat a visszaigényelhetőség 
szempontjából.

■ Előkészítjük a visszaigénylési kérelmet.

Áfa-visszatérítés

■ Benyújtjuk a kérelmet a német adóhatóságnál.
■ Lebonyolítjuk a teljes levelezést a magyar 

adóhatósággal.
■ Felülvizsgáljuk az adóhivatal határozatait 

szakmai és jogi szempontból.

árak

Alaphonorárium 150,- euró + sikerdíj  

(a visszatérített összeg függvényében)

tanácsaDás az elJárás során

Amennyiben Ön áfa-visszatérítési kérelmét 
önállóan nyújtja be az adóhatósághoz, akkor 
bizonyos, a visszatérítési eljárás során felmerülő 
kérdésekben vagy az esetleges jogorvoslati eljá-
rásokban tudunk tanácsot adni. Ennek megfele-
lően ez a tanácsadás nem tartalmazza a számlák 
ellenőrzését, a kérelem előkészítését és benyújtá-
sát, továbbá az adóhivatallal folytatandó rendsze-
res kommunikációt sem.

árak

Kérjen személyre szóló ajánlatot!

Szintén érdekes lehet: 
munkaerő-közvetítés  
» 28. oldal
cégalapítás » 18. oldal
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