Egyszerűsítse
adókalkulációs
folyamatait és próbálja ki
a Deloitte legújabb
technológiai fejlesztését
az IFRS TAXellence-t!

Az IFRS áttérést követően az adókalkulációk elkészítése során a társaságoknak számos olyan
jogszabályi rendelkezést kell figyelembe venniük, amelyek lényegesen befolyásolhatják a
társasági adó, helyi iparűzési adó és innovációs járulék kötelezettséget.
Az IFRS-ekre áttért adózókra vonatkozó jogszabályi rendelkezések újdonsága, komplexitása és
az adóhatósági ellenőrzési gyakorlat hiánya miatt az adókalkulációk készítése tekintetében
korábban alkalmazott, jól bevált gyakorlat felülvizsgálata javasolt.
Az IFRS TAXellence a Deloitte által fejlesztett olyan integrált technológiai megoldás, amely az
IFRS-ek szerint beszámolót készítő adózók számára nyújt segítséget a társasági adó, helyi
iparűzési adó, valamint innovációs járulék kalkulációik elkészítéséhez.

Adaptív kérdőív
Az IFRS TAXellence egy felhasználóbarát adaptív
kérdőíven keresztül felméri, hogy a társaság esetében
melyek azok az általános és speciális - csak az IFRS-ek
szerint beszámolót készítő adózókra vonatkozó –
adóalap-korrekciós tételek, amelyeket szükséges
figyelembe venni az adókötelezettség meghatározása
során.

Adóalap-levezetési séma
A kérdőívre adott válaszok alapján az IFRS
TAXellence összeállít egy adóalap-levezetési
sémát, amelybe már csak a számadatok
felvitele szükséges az adókötelezettség
megállapításához.

Hasznos tanácsok
A rendszer a Deloitte adószakértői által készített
hasznos tanácsokkal segíti a felhasználót az
egyes adóalapmódosító tételek számítása során.

Dokumentációk strukturált tárolása
Az IFRS TAXellence az adókalkulációk mellett
strukturált formában tárolja az adóalaplevezetéshez kapcsolódó alátámasztó
dokumentációt is, amely így a rendszerből
könnyen kinyerhető és egy adóhatósági
ellenőrzés során a revizorok számára
bemutatható.

további előnyei:
• támogatást nyújt az IFRS átálláshoz kapcsolódó egyszeri
áttérési különbözetek megállapításához
• segíti a felhasználót az IFRS áttéréshez kapcsolódó minimum
adó meghatározásában
• kezeli az átállás során az adótörvények által biztosított egyes
választási lehetőségeket is
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