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2020. július 1-től  
a társaságoknak jelentési 
kötelezettségük van az 
adóhatóság felé minden 
belföldi számla esetén.  
Ezzel párhuzamosan 
minden vállalkozásnak 
módjában áll majd 
a rá vonatkozó 
számlainformációkat 
letölteni közvetlenül az 
adóhatóság rendszeréből.

Számlaadatok automatizált,
tömeges legyűjtése

Egyszerűsítsük együtt  
az adatfeldolgozást!

Számlarögzítés
megkönnyítése

Belső kontrollok
kiépítése

Számlák teljeskörűségének 
ellenőrzése
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A KPMG Smart Digital Finance megközelítése segít összehangolni a vállalati szakértelem, az emberek, a folyamatok, a technológia és az adatok együttesét.  
A pénzügyi szakértelmen, a folyamatmenedzsmenten és a digitális transzformáción alapulva a KPMG átfogó megoldást kínál a hatékonyság növelésére törekvő  
pénzügyi, gazdasági területek számára.

Az SDF progresszív koncepció keretében már elérhető megoldásaink: KPMG SmartXtractor, Microsoft Dynamics NAV Data Extractor, KPMG SmartLeaser,  
KPMG Master Data Services, innoVAT, innoStat, innoClaim, KPMG Invoicing Data Tool.


