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MEGBÍZOTT
{pmx} CONSULTING GROUP ADÓTANÁCSADÓ KFT

1138 BUDAPEST
NÉPFÜRDŐ U. 22.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-913362
ADÓSZÁM: 10900727-2-41
KÉPVISELI: SZALAI JÁNOS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA


A Megbízó adózásért felelős munkatársai részére havi átalánydíjas adótanácsadási tevékenység nyújtása {ADÓ
HELPDESK} az alábbi feltételek szerint.



Az adótanácsadási tevékenység alatt a telefonon, illetve írásban feltett kérdések szóban vagy szükség esetén
maximum 1 oldal terjedelmű e-mailben történő megválaszolása értendő, amely nem igényel terjedelmes,
nagyszámú irat, bírósági ítélet, hatósági határozat áttanulmányozását, illetve részletes, nagy munkaidő
ráfordítást igénylő jogszabály tanulmányozást. Ezen szerződés keretében nyújtott adótanácsadási tevékenység
keretében írásos adószakértői szakvélemény, adótanácsadói levél, hatósági állásfoglalás kérés, feltételes
adómegállapítási kérelem és más hasonló okirat kibocsátására nem kerül sor.



Amennyiben a Megbízott úgy ítéli meg, hogy a probléma jellege, terjedelme, bonyolultsága meghaladja az e
pont szerinti adótanácsadói tevékenységet, akkor jogosult javasolni a Megbízónak a feladat, külön ajánlat és
megbízás keretében történő ellátását.

2. DOKUMENTÁLÁS/KOMMUNIKÁCIÓ


A Megbízó munkatársai által feltett kérdések megválaszolása alapvetően szóban történik. Amennyiben az ügy
jellege, tartalma alapján a Megbízott szükségesnek ítéli meg, a szóban adott választ írásban is megküldi a
Megbízó részére.



A szolgáltatást alapvetően a Megbízott + 36 1 450 1111 telefonszámán, illetve egyedi egyeztetés esetén a
teljesítésben közreműködő szakértő mobiltelefonszámán lehet igénybe venni.
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A teljesítésekről a Megbízott munkatársai időnyilvántartás {time sheetet} vezetnek, amelyben feltüntetésre
kerül a feladat, a teljesítés dátuma, a kérdés, probléma rövid leírása, illetve a Megbízó részéről a feladatot adó
személy neve.



Az átalánydíjas adótanácsadói szolgáltatások igénybe vételére Megbízónként maximum három fő jogosult
azzal, hogy a Megbízó saját hatáskörben szabályozza, hogy mely munkatársai jogosultak igényelni a
szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételére a szerződés megkötésekor jogosult személyek nevét, a Felek között
aláírásra kerülő egyedi szerződésben rögzítik. A kérdezésre jogosult személyekben beálló változást és a
hatályba lépés dátumát legkésőbb a változást megelőző 5. munkanapig köteles a Megbízó a Megbízott részére
bejelenteni az info@pmxconsulting.hu címen. Minden, ennek elmulasztásából fakadó kár a Megbízót terheli.

3. KIJELÖLT MUNKATÁRSAK


A Megbízott vállalja, hogy a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el a teljesítést végző adótanácsadó
személyek kijelölése során, oly módon, hogy az adott feladat ellátásához igazodóan a szükséges, megfelelő
tapasztalattal és szaktudással rendelkező munkatársai lássák el a jelen szerződés keretén belül vállalt
megbízásokat.
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A Megbízó számára a Megbízott ügyfélreferens személyt jelölhet ki, aki az elsődleges kapcsolattartó a Megbízó
és Megbízott között. A beérkező kérdés kapcsán az ügyfélreferens jogosult eldönteni, hogy a teljesítésbe más
szakértők bevonása szükséges-e.

4. HATÁLY


Jelen ÁSZF alapján a Felek által aláírt szerződés, a szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napjával,
határozatlan időre jön létre.



A szerződést bármelyik Fél jogosult 30 napos felmondási idővel, indokolási kötelezettség nélkül írásban
felmondani.

5. FELELŐSSÉG


A Megbízott a feladatok ellátása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el. A Megbízottat nem
terheli felelősség az olyan adóhatósági, bírósági megállapítások, adóhiányok, adókülönbözetek és ezek
jogkövetkezményei miatt, amely olyan tényen és/vagy adaton, információn alapulnak, amelyek nem képezték a
feladata tárgyát; vagy amelyet a Megbízó nem bocsátott a Megbízott rendelkezésére; vagy amelynek
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valóságtartalma nem felel meg a Megbízó által közölt tartalomnak, vagy amelyet a Megbízott feltárt,
megállapított , javasolt, de a Megbízó döntése alapján nem lett kezelve az adókötelezettsége.


A megbízás sajátosságai tekintettel a Megbízó tudomásul veszi, hogy az adóhelpdesk szerződés keretein belüli
teljesítésért a Megbízott korlátozottan felel. A Megbízott felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a kártérítés felső határa 10 millió forint.



A Megbízott kijelenti, hogy adótanácsadói felelősség-biztosítási szerződéssel rendelkezik, amely a fenti
kártérítési határt meghaladó kártérítési összeghatárral rendelkezik.



A Megbízott felelőssége csak akkor áll fenn, ha a Megbízó a szerződés fennállása alatt mindig
szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette ― kivéve, ha a késedelem a Megbízó számára fel nem róható
okból keletkezett ―, e szerződésben foglaltak alapján keletkezett kötelezettségeit.



A fenti felelősségkorlátozás csak azokra az esetekre vonatkozik, amelyekben a magyar jog a felelősség
korlátozást megengedi. A felelősség fentiek szerinti korlátozásáról történő megállapodás során a Felek
figyelemmel voltak a megbízási díj nagyságára és a munka jellegére is .
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6. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A Megbízott jelen szerződés teljesítése során a munkatársai rendelkezésére bocsátott, vagy egyébként tudomására
jutó, a Megbízó működésével kapcsolatos adatok, információk tekintetében titoktartásra kötelezett. A tudomására
jutott adatokat kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. Ha a Megbízott titoktartási
kötelezettségét megszegi, akkor az azzal okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
A Megbízott a titokvédelmi szabályokat figyelembe véve, azokra tekintettel, a Megbízót adózási területen, mint
referenciacéget megjelölheti más partnerei felé készített írásbeli anyagaiban, cégismertetőjében, illetve hivatalos
weblapján. A referenciacégként való szerepeltetés nem minősül a titokvédelmi szabályok megsértésének.

7. HAVI ÁTALÁNYDÍJ


A feladat havi átalánydíj összege a Felek közötti egyedi szerződésben kerül rögzítésre.



A havi átalánydíj a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig esedékes. A Megbízott a havi átalánydíjról
szóló számlát a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjával készíti el és postai úton haladéktalanul megküldi a
Megbízó részére, továbbá egy elektronikus másolati példányt emailben megküld a Megbízó kapcsolattartója
részére.

WWW.PMXCONSULTING.HU



A Megbízott jogosult hathavonta, a szerződésteljesítéssel kapcsolatos tényleges időráfordításai alapján
felülvizsgálni a havi átalánydíj összegét. Amennyiben a tényleges teljesítések alapján, a hat hónap átlagában, a
mindenkor hatályos óradíjakkal számolt díj jelentősen, 25 %-kal meghaladja az átalánydíj összegét, akkor a
Megbízott jogosult ajánlatot tenni a Megbízó felé az új, a következő hat hónapban érvényes átalánydíj összegére.
Amennyiben a Megbízó nem fogadja el a megváltozott megbízási díjat, akkor a Megbízott jogosult a 4. pont
szerinti felmondási jogát gyakorolni.



A teljesítés időpontja a havi elszámolású tanácsadásra tekintettel, az Áfa Törvény 58. §. {1} bekezdésében foglalt
szabályok alapján a fizetés esedékességének napja. Az árak a 27 %-os áfa nélkül értendőek.



A szerződésben forintban rögzített árak minden év január 1-én a KSH által közzétett szolgáltatói fogyasztói
árindex mértékében automatikusan emelkednek. A szerződésben EURO-ban rögzített árak minden év január 1én az EUROSTAT által közzétett fogyasztói árindex [HICP EU27 index] mértékében automatikusan
emelkednek. Az egyedi szerződésben meghatározott árak 2013. december 31-ig érvényesek.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
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Több cégből álló cégcsoport esetén, a cégcsoport egyes cégei önálló Megbízóknak minősülnek azzal, hogy
cégcsoport esetében lehetőség van az egyedi szerződéses megállapodás megkötésére.



Amennyiben a Megbízó és a Megbízott között adótanácsadási tevékenységre hatályos keretszerződés és/vagy
eseti szerződés van hatályban, ezen átalánydíjas szerződés nem érinti azon megállapodásban foglalt jogokat és
kötelmeket, a szerződések, megállapodások egymástól függetlenül, önállóan érvényesek és alkalmazandóak.



A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Magyar Polgári Törvénykönyv megbízásra
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.



A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos felmerült vitás kérdéseiket
elsődlegesen egymás között, peren kívül rendezik. Ennek sikertelensége esetében a hatályos magyar jog szerint
illetékes bíróság dönt a vitás kérdésekben

Budapest, 2013. január
Megbízott képviseletében
Szalai János ügyvezető

WWW.PMXCONSULTING.HU

