
 

 

  

 
Szolgáltatásaink bemutatása 

Teljes körű számviteli 
szolgáltatás 

 

 Főkönyvi és analitikus nyilvántartások 

vezetése 

 Éves zárlat és beszámoló összeállítása, 

közzététele 

 Adóbevallások elkészítése és benyújtása 

 Folyamatos tájékoztatás a fizetési 

kötelezettségekről 

 Igényei szerint személyre szabott 

információszolgáltatás (pl. havi jelentések) 

 Rendszeres tájékoztatás a vállalkozás 

időszaki eredményéről és főbb mutatóiról 

 Adótervezés, konzultációk és tanácsadás 

 Képviselet a NAV és egyéb hatóságok 

előtt, ügyintézés adóhatósági ügyekben 

 Naprakész tájékoztatás a vállalkozását 

érintő jogszabályi változásokról 

 Segítségnyújtás és tanácsadás a 

vállalkozás indítása előtt 

Bérszámfejtés, munkaügyi 
és TB-ügyintézés 

 

 Teljeskörű TB, bér és munkaügyi 

ügyintézés 

 Bérszámfejtés az alkalmazottak és más 

közreműködők részére 

 Be- és kijelentési kötelezettségek 

teljesítése 

 Munkaügyi adatszolgáltatások 

teljesítése 

 Járulékbevallások elkészítése és 

benyújtása 

 Tájékoztatás az adókról, járulékokról és 

a kifizetendő bérekről 

 Igényei szerint személyre szabott 

információszolgáltatás 

 Képviselet és ügyintézés a NAV és 

egyéb hatóságok előtt 

 SZJA bevallások elkészítése 

 



 

 

  

Kiemelt figyelem 

A „hagyományos” könyvelési feladatokon túl kiemelt figyelmet fordítunk vállalkozására; 

megismerjük folyamatait, specialitásait, azaz közvetetten részt veszünk a vállalkozás életében. 

Naprakész információk 

Az átadott könyvelési anyagot rövid határidőn belül feldolgozzuk, így mindig naprakész 

információt tudunk nyújtani a vállalkozás vagyoni és jövedelmi helyzetéről. 

Adóoptimalizáció 

Folyamatosan keressük a legjobb személyre szabott lehetőségeket vállalkozása adóterheinek 

csökkentésére a jogszabályok adta lehetőségek kihasználásával. 

Innováció 

Modern, haladó szemléletmódunknak köszönhetően igyekszünk minél több kényelmi funkciót és 

automatizációt bevezetni. 

Jogszabálykövetés 

Vállalkozását érintő jogszabályváltozásokról mindig időben tájékoztatjuk, ezzel kapcsolatosan 

tanácsot adunk és segítünk eligazodni – közérthető nyelven. 

NAV képviselet 

Meghatalmazottként képviseljük vállalkozását egy esetleges adóellenőrzés során. 

Cégalapítás 

Új vállalkozás alapítása előtt személyes konzultációt biztosítunk, ahol megbeszéljük a 

lehetőségeket, szabályokat és tudnivalókat – igény szerint ügyvédi hátteret is biztosítunk! 

Rendbe tétel 

A könyvelés átvételekor „átvilágítjuk” a vállalkozást: megismerjük a cég múltját, feltárjuk az esetleges 

hibákat és hiányosságokat, azaz rendbe tesszük a cég könyvelését. 

Tájékoztatás 

Rendszeresen osztunk meg közérdekű szakmai cikkeket Facebook oldalunkon. 

Online tárhely 

Hozzáférést biztosítunk személyes mappájához, ahol bármikor megtekintheti a 

vállalkozással kapcsolatos dokumentumait, illetve ahová scannelten is feltöltheti havi 

könyvelési anyagát – így nincs szükség személyes iratátadásra! 

Rendelkezésre állás 

Igény esetén rendes munkaidőn kívül is állunk rendelkezésére, 

kérdéseire igyekszünk rövid időn belül válaszolni. 

 

 

Miért érdemes minket választani? 



 

 

 

 A könyvelési alapdíj tartalmazza a fentebb részletezett teljes körű számviteli szolgáltatást, azaz a 

mindennapos könyvelési és bevallási teendőkön túl a tájékoztatást, a segítségnyújtást és a 

tanácsadást is! 

 Nincs 13. havi, azaz zárlati díj! 

 Fél éven át 20% kedvezmény: az első hat hónap könyvelési és bérszámfejtési díjából havonta 

20%-ot elengedünk, így Ön összesen több mint 1 havi díjat spórol meg! 

 „Ajánlói kedvezmény”: Amennyiben az Ön ajánlása útján irodánk sikeresen szerződést köt egy 

céggel (melynek tulajdonosai még nem tartoznak ügyfélkörünkbe), az Ön egyik (legalacsonyabb 

könyvelési díjú) vállalkozásának könyvelését és bérszámfejtését 1 hónapig ingyenesen végezzük! 

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal! 

Gáspár Emil 

könyvelő - tulajdonos 

Mind the GAAP Consulting Bt. 

 H-1105 Budapest, Nyitra utca 5/A.  

 Tel.: (70) 400 3259 

 E-mail: gaspar.emil@mtgc.hu 

 Facebook: https://www.facebook.com/mindthegaapconsulting/ 

Elérhetőség 

A telefon és e-mail mellett más online platformokon (Messenger, Skype) is elérhetőek vagyunk. 

Ügyfélkapu és cégkapu-kezelés 

A bevallások beküldését a könyvelő ügyfélkapuján keresztül intézzük, vállalkozásának cégkapuját 

is kezeljük. 

Adatvédelem 

Vállalkozása elektronikus dokumentumait felhőalapú, védett online tárhelyen tároljuk, ezen felül 

a könyvelésről napi szintű mentés készül külső tárhelyre.  

Felelősségbiztosítás 

Szakmai felelősségbiztosítással rendelkezünk, az általunk végzett munkáért anyagi felelősséget 

vállalunk. 

Milyen kedvezményeket nyújtunk? 
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