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Tisztelt Kovács Balázs Norbert! 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS ADÓTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 
 
Köszönjük, hogy a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft-t kérték fel, hogy a jelen szerződésben 
és az ahhoz csatolt általános szerződési feltételekben részletezettek szerint szolgáltatást nyújtson 
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. részére. Jelen szerződés az általános szerződési 
feltételekkel együtt képezi a közöttünk létrejött megállapodást. 
 
A megállapodás jellege 
 
Adótanácsadási csoportunk valamennyi magyarországi adónem, illetve az azokat érintő nemzetközi 
kérdések kapcsán nyújt szolgáltatásokat. A csoport szakértői az alábbi, ügyfeleink számára kritikus 
területekre szakosodtak: 
 
▪ társasági adó 
▪ nemzetközi adótervezés 
▪ vállalatfúziók és -felvásárlások 
▪ ingatlanügyek 
▪ transzferár-képzés 
▪ közvetett adók 
▪ humán erőforrás szolgáltatások 
▪ személyi jövedelemadó 
▪ bevándorlás 
▪ vállalati adminisztrációs szolgáltatások 
▪ adóellenőrzés 
 
Kérésükre adótanácsadási szolgáltatást nyújtunk, specifikus adózási kérdésekre válaszokat és/vagy 
szakvéleményeket készítünk, beleértve az egyes ügyekkel összefüggő háttérinformációk gyűjtését, 
megbeszéléseken, tárgyalásokon történő részvételt és feljegyzések készítését. 
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Rendszeresen tájékoztatjuk Önöket olyan adózással kapcsolatos aktuális kérdésekről, amelyek az Önök 
számára érdekesek lehetnek, emellett adózási kérdésekkel foglalkozó konferenciákra és 
szemináriumokra szóló meghívókat küldünk. Felhívjuk figyelmüket, hogy e szolgáltatásaink valamennyi 
ügyfelünk számára elérhetőek, és nem tekinthetőek az Önök konkrét adóügyeire vonatkozó részletes 
szakmai tanácsadásnak, azt nem helyettesítik. 
 
 
Szolgáltatásunk és díjaink 
 
Önök a következő mellékletekben részletezett szolgáltatásokat az ott meghatározott díjazás ellenében 
kérték tőlünk: 
 
1. sz. melléklet: Adóellenőrzés megállapításaival kapcsolatos jogorvoslati eljárásában történő 

tanácsadási szolgáltatás 
 
Amennyiben jelen szerződésben nem említett konkrét megbízások kapcsán vagy az itt nem rögzített 
feltételek mellett kívánnak szolgáltatásokat igénybe venni, úgy az ilyen egyéb szolgáltatásokról, illetve 
feltételekről külön megállapodás, illetve elektronikus üzenetváltás útján állapodunk meg, mely 
megállapodás jelen szerződés mellékletét képezi. Az ilyen külön megállapodás, illetve elektronikus 
üzenetváltás a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételei kizárólag az adott egyedi megbízásra 
nézve irányadók. 
 
 
Kapcsolattartó személy 
 
Kovács Balázs Norbert lesz az Önök által kijelölt elsődleges kapcsolattartó személy, aki a megfelelő 
tudással, tapasztalattal és hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy a szolgáltatásainkhoz és javaslatainkhoz 
kapcsolódó döntéseket meghozza. 
 
 
Ügyfél-információs adatlap  
 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 7-12. §-ai alapján ügyfél-átvilágítást végzünk. Ennek alapján a jelen 
szerződéskötéskor az Önök cége, valamint annak képviselője, és a tényleges tulajdonos azonosításra 
kerülnek. Az azonosítás során Önök a szükséges adatokat rögzítés céljából az adatokat tartalmazó 
okiratok bemutatásával, és a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratok másolatának elkészítéséhez 
történő hozzájárulással bocsátják rendelkezésünkre. 
 
Jelen szerződés aláírásával megerősítik, hogy 5 munkanapon belül értesítenek bennünket, ha az 
ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokban (akár az Önök cége, akár az azonosított képviselő, akár a 
tényleges tulajdonos vonatkozásában) változás következik be. 
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Könyvvizsgálói függetlenség 
 
Amennyiben Önök a PwC könyvvizsgálati ügyfelének vagy ilyen könyvvizsgálati ügyfél kapcsolt 
vállalkozásának minősülnek, előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem nyújthatunk Önöknek, 
továbbá a könyvvizsgálói függetlenséget érintő okokból kifolyólag szükségessé válhat bizonyos 
eljárások lefolytatása az Önök részére nyújtott szolgáltatások megkezdése előtt (pl. előzetes jóváhagyás 
beszerzése az Önök vállalatcsoportjának audit bizottságától vagy irányító testületétől), illetve azok 
nyújtása közben vagy azt követően (pl. nem könyvvizsgálati díjak közzététele). Ezek a feltételek 
különösen olyan társaságok esetében bírnak jelentőséggel, melynek részvényeit vagy értékpapírjait az 
amerikai, vagy más, könyvvizsgálói függetlenségre vonatkozó szabályozást bevezetett ország tőzsdéjén 
jegyzik (és amelyek valamely PwC tagvállalat könyvvizsgálati ügyfelének vagy ilyen könyvvizsgálati 
ügyfél kapcsolt vállalkozásának minősülnek). 
 
Az általunk lefolytatott belső vizsgálat szerint Önök jelenleg a PwC könyvvizsgálati ügyfelének vagy 
valamely PwC tagvállalat könyvvizsgálati ügyfele kapcsolt vállalkozásának nem minősülnek. 
Amennyiben bármilyen okból kifolyólag úgy vélik, hogy ellenőrzésünk ezen megállapítása nem 
helytálló, vagy bármely lényeges körülményben változás áll be, vállalják, hogy erről haladéktalanul 
tájékoztatnak bennünket. 
 
Amennyiben a körülményekben változás áll be, és a könyvvizsgálói függetlenségre vonatkozó szabályok 
vagy jogszabályi rendelkezések miatt a továbbiakban nem áll módunkban valamely szolgáltatást az 
Önök részére nyújtani, úgy fenntartjuk a jogot, hogy a jelen megállapodást az Önök hozzájárulásával 
úgy módosítsuk, hogy sem Önök, sem valamely PwC tagvállalat ne sértse meg ezeket a szabályokat, 
illetve rendelkezéseket, vagy amennyiben erre nincs lehetőség a jelen szerződést ésszerű felmondási 
idő mellett felmondjuk. Amennyiben a jelen szerződés felmondásra kerül, Önök vállalják, hogy a 
felmondás napjáig teljesített valamennyi szolgáltatás ellenértékét részünkre megfizetik. 
 
 
Egyéb feltételek 
 
A Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járvány alakulása további korlátozásokkal járhat. A kormányzat és 
a hatóságok korlátozó intézkedéseket hoztak (illetve hozhatnak a jövőben) és ilyenekre tettek (illetve 
tehetnek a jövőben) javaslatot, mely a Szolgáltatások teljesítésére is hatással lehet. A Felek 
jóhiszeműen együttműködve arra törekednek, hogy ezen intézkedések szerződéses kötelezettségeik 
teljesítésére gyakorolt hatásait csökkentsék, beleértve de nem kizárólagosan a határidők 
vonatkozásában. Felek megállapodnak abban, hogy tájékoztatják egymást ezen hatások szerződéses 
kötelezettségeiket érintő következményeiről. 
 
A Felek megállapítják, hogy a tevékenységükre vonatkozó korlátozások miatt szükségessé válhat a 
szerződéses kötelezettségeikre meghatározott határidők módosítása, melyről az érintett fél késedelem 
nélkül értesíti a másik felet. A Felek vállalják, hogy egyeztetést folytatnak és haladéktalanul 
megállapodnak a szükséges módosításokról, beleértve a határidők megfelelő módosítását is. Bármely 
határidő vagy szerződéses feltétel módosítása email útján is történhet. 
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Tudomásulvétel és elfogadás 
 
Kérjük, amennyiben a jelen szerződésben foglaltakkal egyetértenek, azok elfogadásáról mielőbb 
értesítsenek bennünket a szerződés egy aláírt példányának visszaküldésével. 
 
Tisztelettel: 
 
PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. 
 
 
 
_______________________ 
Deák László 
Cégtárs 
 
laszlo.deak@pwc.com 
Tel.: + (36) 1 461 9100 
Fax: + (36) 1 461 9101 
      
 
 
A jelen szerződést és annak mellékleteit, beleértve az általános szerződési feltételeket is, elolvastam 
megértettem és az abban foglalt feltételeket FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 
képviseletében és nevében változtatás nélkül elfogadom. 
 
 
 
______________________________       
Kovács Balázs Norbert 
ügyvezető         
            

Dátum:       
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