SZALAI BARNABÁS
SZAKMAI TAPASZTALATOK
Barnabás a tanácsadói pályán eltöltött 8 év alatt az eseti tanácsadási feladatok mellett
számos transzferárazási, cégstrukturálási, adóátvilágítási projektben vett részt. A
feladatai között szerepel a rábízott adózási folyamatok teljeskörű végrehajtása,
ideértve az esetleges külső szakértőkkel (pld: jogászokkal) történő kapcsolattartást is.
Az adóátvilágítási projektekben, mind forgalmi adózással kapcsolatos területen, mind
jövedelemadózáshoz kapcsolódó területeken is tapasztalatokat szerzett az elmúlt évek
során. Valamint, elvégezte a rábízott egyéb adókhoz, járulékokhoz (termékdíj,
szakképzési hozzájárulás, foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok) kapcsolódó
feladatokat.
Transzferár projektekben mind projektvezetőként, mind önálló ügyleteket végző
projekt-tagként vett már részt.
Több esetben képviselt társaságokat az Adóhatósággal szemben, e mellet számos
alkalommal írt adóhatósági jegyzőkönyvre észrevételt, határozatra fellebbezést.
2012 óta rendszeres tax compliance feladatokat is végez egy Magyarországon működő nagyvállalat részére.
Feladatai közé tartozik a társaság tevékenységének monitorozása, a felmerült adózási jellegű kérdések hatékony
megoldása, esetlegesen felvetése, adóhatóságok előtti képviselet, folyamatos, promt tanácsadás.
Barnabás több esetben működött közre az új adózási kötelmek társaságoknál történő bevezetési folyamataiban,
azok szakmai támogatásában (pld: EKAER; Online pénztárgépek).

POZÍCIÓK
2012. január – Jelenleg

adótanácsadó PMX Consulting Group Kft

2008. augusztus – 2011. december

junior tanácsadó PMX Consulting Group Kft

2008. január – 2008 július. december

könyvelő Gp-Conto Kft

2006. április – 2007. december

junior könyvelő Pentamix-94 Kft

LEGUTÓBBI JELENTŐSEBB FELADATOK
§

Projekttag egy Magyarországon működő energetikai csoport (5 önálló társaság) teljeskörű, 5 üzleti évre
vonatkozó adózási átvilágításában.
Projekttag egy Magyarországon működő kereskedelmi televíziók reklámspotjait értékesítő társaság
teljeskörű, 5 üzleti évre vonatkozó adózási átvilágításában.
Projekttag egy Magyarországon működő közterületi reklámhirdetéssel foglalkozó gazdasági társaság
teljeskörű, 3 üzleti évre vonatkozó adózási átvilágításában.
Kiemelt adózónak minősülő társaság kétéves, adhatósági átfogó vizsgálatában történő képviselet.
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TANULMÁNYOK:
2016 – folyamatban

Penta Unió Oktatási Központ
Nemzetközi adószakértő
Penta Unió Oktatási Központ
Adótanácsadó
Nyíregyházi Főiskola
Közgazdász

2011 – 2012
2002 – 2005
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§
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magyar – anyanyelv
angol – tárgyalási
1061 Budapest Andrássy út 3. Saxlehner Palota 5. emelet
Telefon:450-1111, Fax:450-1113
www.pmxconsulting.hu

SZALAI BARNABÁS
SZEMÉLYES
Barnabás 2012 óta házas, 2013 óta édesapa. Feleségével és kislányával Budapest egyik kertvárosi részén él.
Szabadidejét elsődlegesen a családjával, illetve olvasással, mérsékelt testedzéssel és fűnyírással tölti.

