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The specialists of PwC’s Brexit working 
group provide comprehensive assistance 
to companies with business ties to the 
UK in finding and implementing 
structures that adapt to the legal 
uncertainties following the official start 
of Brexit. 

British Prime Minister Theresa May’s letter 
invoking Article 50 of the Lisbon Treaty was 
delivered to the president of the Council of the 
European Union yesterday (29 March 2017), 
formally announcing the UK’s intention to leave 
the European Union. 

The Brexit working group of PwC Hungary 
provides complex consultancy services  
to companies that have business relations  
with the UK, with regard to both the current 
and the potential implications of the process. 
Our tax, legal, accounting and business advisory 
services enable these companies to 
comprehensively and successfully prepare  
for Brexit. 

Our Brexit working group helps identify 
management decisions necessitated by  
the UK’s exit. It also helps assess the  
impact of the different options  
and their implementation, so that affected 
companies can react appropriately  
to the new and uncertain situation. 

Hivatalosan is 
elkezdődik a Brexit – 
készüljön fel a PwC-vel 

A PwC Magyarország Brexit 
munkacsoportjának szakértői komplex 
segítséget nyújtanak a brit üzleti 
kapcsolatokkal rendelkező vállalatok 
számára a megfelelő üzleti struktúra 
megtervezésében és kialakításában  
a Brexit hivatalos kezdetét követő 
bizonytalan jogi helyzetben is.  

Theresa May brit miniszterelnök aláírta a 
Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének 
aktiválását bejelentő levelet, amelyet tegnap 
kézbesítettek az Európai Tanács elnökének, 
hivatalosan is bejelentve ezzel Nagy-Britannia 
Európai Unióból való kilépési szándékát.  

A kilépési folyamat már jelenleg is tapasztalt 
és várható hatásait figyelembe véve a PwC 
Magyarország Brexit munkacsoportja  
azt tűzte ki céljául, hogy a brit üzleti 
kapcsolatokkal rendelkező vállalkozásokat 
olyan komplex – adótanácsadási, jogi, 
számviteli, üzleti tanácsadási – 
szolgáltatásokkal segítse, amely lehetővé teszi 
ezen társaságok minden részletre kiterjedő, 
sikeres felkészülését a Brexitre. 

A Brexit munkacsoportunk közreműködik a 
kilépéssel szükségessé váló vállalatirányítási 
döntések beazonosításában, az egyes döntési 
opciók hatásvizsgálatában, valamint a 
döntések gyakorlati implementálásában az 
érintett társaságok új, bizonytalan helyzetre 
történő eredményes reagálásában. 

Brexit officially kicks 
off – get ready for the 
changes with PwC 
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We aid companies in reviewing and changing 
their business processes to achieve efficiency 
and compliance. It is particularly important 
to review business structures that involve 
transactions governed by regulations  
that might change significantly. 

To help our clients get ready for Brexit, PwC’s 
professionals conduct legal and tax due 
diligence of our clients’ business contracts 
and suggest modifications made necessary  
by the UK leaving the EU. To facilitate 
effective planning, we prepare financial 
forecasts to show if ‒ and to what extent ‒ 
additional costs or profit declines  
are expected to result from Brexit  
in transactions with UK business partners. 
We also analyze human resource planning 
issues following Brexit: based on the current 
workforce of our clients, we forecast  
the impact of Brexit on their employees. 

If you would like to know more on the above, 
please get in touch with your usual contact at 
PwC or Gábor Farkas (tel: +36 1 461 9173,  
e-mail: gabor.farkas@hu.pwc.com). 

 

Szolgáltatásaink keretén belül 
munkacsoportunk – a gazdasági 
eredményesség és a jogszabályi megfelelőség 
szempontjait szem előtt tartva -  
a társaságokkal együttműködve felülvizsgálja  
a társaságok üzleti folyamatait, és akciótervet 
dolgoz ki azok átalakítására. Különösen fontos 
az üzleti struktúra újragondolása  
olyan ügyletek esetén, amelyek jogi 
szabályozása alapvetően megváltozhat. 

A Brexitre történő felkészítés során 
szakértőink jogi és adózási szempontból 
felülvizsgálják a társaságok jelenlegi 
szerződéseit, és javaslatokat dolgoznak ki  
azok módosítására. A hatékony tervezés 
érdekében továbbá pénzügyi kimutatásokat 
készítünk arról, hogy az érintett társaságok a 
Brexit következtében tapasztalhatnak-e majd - 
illetve milyen mértékben - költségnövekedést, 
illetve nyereségcsökkenést a brit partnereikkel 
történő üzleti együttműködés kapcsán. 
Vizsgálatunk kiterjed továbbá a Brexitet 
követő munkaerő-tervezésre is: a meglévő 
munkavállalói struktúra elemzése alapján 
modellezzük a Brexit munkavállalókra 
gyakorolt várható hatásait. 

Amennyiben a fentiek felkeltették 
érdeklődését, illetve kérdése merülne fel, 
forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez 
vagy Farkas Gáborhoz (tel: +36 1 461 9173,  
e-mail: gabor.farkas@hu.pwc.com). 
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