Kérjük, az általános adózási tájékoztató megvásárlása előtt figyelmesen olvassa el és fogadja
el az alábbi feltételeket („Feltételek”). A Feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy az
abban foglaltakat megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá betartja
az irányadó törvényeket és más jogszabályokat, így különösen a vonatkozó szerzői jogi
rendelkezéseket.
A jelen weboldalon a „PwC”, „mi”, „minket” stb. kifejezések a PricewaterhouseCoopers
Magyarország Kft.-re utalnak (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; a céget
nyilvántartó cégbíróság neve, a cég cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
Cg. 01-09-961102; adószám: 23343465-2-44), az „Ön”, „Önök” stb. kifejezések pedig a
General Tax Guide általános adózási tájékoztatót a PwC-től megvásárló személyre utalnak.
A General Tax Guide megvásárlásának és felhasználásának feltételei
Ezek az időről-időre módosításra kerülő Feltételek határozzák meg a PwC által
rendelkezésre bocsátott általános jellegű adózási tájékoztató anyagokhoz („General Tax
Guide”) való hozzáférés és felhasználás feltételeit. Ha a felek külön megállapodása másként
nem rendelkezik, a következő feltételek alkalmazandók.
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A General Tax Guide megrendelése
1.
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3.

4.
5.
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Rendelés leadása. A General Tax Guide megvásárlását – ha másként nem jelezzük
– a PwC által üzemeltetett https://www.pwc.com/hu/taxguide címen elérhető
regisztrációs és megrendelési oldalon keresztül lehet kezdeményezni. A PwC által
kínált General Tax Guide-ok felsorolása szerződéskötésre irányuló nem kötelező
érvényű ajánlatnak minősül. A megrendelőlap kitöltésével, regisztrációs
adatainak megadásával, a megrendelni kívánt General Tax Guide kiválasztásával
és a megrendelés elküldésével Ön a jelen Feltételeket elfogadja. A regisztrációs
űrlap kitöltése és elküldése az Ön részéről szerződéskötésre irányuló kötelező
érvényű ajánlatnak minősül.
A megrendelés visszaigazolása, helyesbítése. A PwC 48 órán belül e-mailben
visszaigazolja megrendelésének beérkezését, feltüntetve a regisztrációs adatokat
és a megrendelt terméket. Az email tartalmazza a jelen Feltételekre mutató
hivatkozást (linket) is. Rendelését az emailünk kézhezvételét követő hét napon
belül a „Rendelés megerősítése” gombra kattintva erősítheti meg. A hét napon
belül meg nem erősített megrendeléseket töröljük.
Ha a regisztrációs adatok helytelenek vagy hiányosak, vagy ha megrendelésében
bármilyen egyéb hiba szerepel, kérjük, jelezze a hu_generaltaxguide@pwc.com
email címre küldött üzenetével.
Függetlenség. A General Tax Guide megvásárlását egyes társaságok vagy azok
munkavállalói esetében a könyvvizsgálói függetlenségre vonatkozó szabályok
korlátozhatják. A PwC a megfelelő felülvizsgálati és ügyfélelfogadási eljárásokat
a megrendelés visszaigazolása és elfogadása előtt elvégzi.
A megrendelés visszautasítása. A PwC e-mailben tájékoztatja Önt, ha
megrendelése függetlenségi korlátozások miatt vagy más okból nem teljesíthető.
A megrendelést saját belátásunk szerint, indoklás nélkül elutasíthatjuk.
A megrendelés elfogadása. A megrendelés beérkezésétől számított két
munkanapon belül emailben értesítjük Önt a megrendelés elfogadásáról, és ezzel
egyidejűleg elküldjük Önnek a megrendelt General Tax Guide-ot és a kapcsolódó
számlát. Ezen emailnek az Ön email címére történő megküldésével lép hatályba a
közöttünk létrejövő szerződés.
Amennyiben a belső ügyfélelfogadási és felülvizsgálati eljárásunk két
munkanapnál hosszabb időt vesz igénybe, erről tájékoztatjuk Önt.
Adatai frissítése. Megadott adatainak valódiságáért és pontosságáért
felelősséggel tartozik. A regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett

változásokat kérjük haladéktalanul jelentse be, személyes adatait a hatékony
kommunikáció érdekében tartsa naprakészen.
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Díjaink és fizetési feltételek
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Elállás a vásárlási szándéktól, illetve a vásárlástól, felmondás
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Vételár. A megrendelt General Tax Guide vételárát Ön köteles megfizetni
részünkre. A fizetendő vételár a PwC webhelyén a General Tax Guide ajánlatok
alatt, illetve a regisztrációs űrlapon kerül feltüntetésre. Amennyiben (saját
döntésünk alapján) személyre szabott árengedményt biztosítunk Önnek, a
számlát ennek megfelelően állítjuk ki. A PwC weboldalán feltüntetett árak a
rendelés leadásának időpontjában érvényes árak.
Fizetés. A vételárat a számlán feltüntetett bankszámlaszámra banki átutalással
kell megfizetni, olyan módon, hogy az a PwC számára ne járjon többletköltséggel.
Számláink fizetési határideje a kiállítás napjától számított 14 naptári nap.
Amennyiben a számla a fizetési határidő lejártáig nem került kifizetésre, a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számíthatunk fel.
Adók és levonások. Az Ön kötelezettsége, hogy a teljesített szolgáltatáshoz, illetve
a leszállított anyagokhoz kapcsolódó adókat megfizesse, ideértve az általános
forgalmi adót is. A számla teljes összegét köteles megfizetni, függetlenül az Önt
terhelő bármely levonási kötelezettségtől.

Megrendelés törlése, visszavonása. A megrendelést törölni, visszavonni, illetve a
vásárlási szándéktól elállni kizárólag írásban lehetséges. A megrendelését
elfogadó és a megrendelt General Tax Guide-ot tartalmazó emailünk
kézhezvételét
megelőzően
Ön
fizetési
kötelezettség
nélkül
törölheti/visszavonhatja a megrendelését és elállhat a vásárlási szándékától.
Miután megkapta a visszaigazolást és a megrendelt General Tax Guide-ot, Ön
nem vonhatja vissza a megrendelést, illetve nem állhat el a szerződéstől.
Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok és a General Tax Guide felhasználása
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Szellemi tulajdonjogok. A General Tax Guide, valamint az ezen a weboldalon vagy
más PwC weboldalon közzétett valamennyi tartalom (képek, szövegek stb.)
szellemi tulajdonjogának jogosultja a PwC. A General Tax Guide ellenértékének
megfizetését követően nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosítunk
Önnek a General Tax Guide saját, belső, tájékozódási célból történő
felhasználására.
A felhasználás korlátozása. A General Tax Guide-ot a megrendelő kizárólagos
használatára készítettük. A General Tax Guide sem részben, sem egészében,
semmilyen módon vagy formában nem tehető elérhetővé harmadik személy
számára, illetve általuk nem használható fel, kivéve, (i) előzetes írásbeli
hozzájárulásunkkal az abban meghatározott feltételek szerint; (ii) kötelező
jogszabályi előírás alapján; illetve (iii) az Önök ügyvédei vagy cégcsoportjukba
tartozó társaságok részére, amennyiben előzetesen értesítik őket, hogy velük
szemben semmilyen felelősséget nem vállalunk, illetve hogy a dokumentumokat
további személy részére ők sem adhatják tovább vagy tehetik elérhetővé.
Különösen tilos az anyagokat nyilvánosságra hozni, értékesíteni, terjeszteni,
reprodukálni, sokszorosítani, másolni vagy más módon kereskedelmi célokra
hasznosítani, továbbá azokat szerkeszteni vagy módosítani.
A General Tax Guide célja, korlátozások. A General Tax Guide általános
tájékoztatási célra készült. A PwC nem vállal felelősséget az azok alapján, illetve
azokra történő hivatkozással hozott döntésekért. Ezek az anyagok nem
minősülnek tanácsadásnak, a General Tax Guide tartalmát, az abból nyert

információt és tudást Ön kizárólag a saját belátása szerint és a saját kockázatára
használhatja fel. Azt javasoljuk ezért, hogy ne támaszkodjon kizárólag ezen anyag
tartalmára anélkül, hogy előbb tanácsot ne kérne az adott esetre, illetve
körülményekre vonatkozóan. A PwC nem vállal felelősséget azért, ha Ön valamely
General Tax Guide-ban foglalt információra konkrét szakmai tanácsadás
igénybevétele nélkül hagyatkozik.
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Felelősség
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

6.

Kizárólag Önnek tartozunk felelősséggel. A szolgáltatásokkal és anyagainkkal
kapcsolatban – ellenkező értelmű írásbeli megállapodásunk hiányában –
kizárólag Önnek tartozunk felelősséggel. Ön vállalja, hogy megtéríti részünkre a
nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban harmadik személyek által érvényesített
igényekből eredő kárunkat, illetve költségünket (beleértve a jogi költségeket is).
Felelősségkorlátozás. Kizárólag a számunkra felróható cselekmények, illetve
mulasztások miatt terhel bennünket felelősség. A General Tax Guide-dal, a
nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a szerződéssel kapcsolatos minden követelésre
vonatkozó teljes felelősségünk nem haladhatja meg (a kamatokat is beleértve) az
adott General Tax Guide-ért fizetendő vételár kétszeresét vagy a tényleges kárt,
melyek közül az alacsonyabb összeg az irányadó. A PwC kizár minden felelősséget
az elmaradt haszonnal vagy várható megtakarítással kapcsolatos veszteségekért
és károkért, valamint a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan esetlegesen elszenvedett
közvetett vagy következményes kárért.
Magánszemélyekkel szembeni követelések kizárása. A General Tax Guide-dal és
a szolgáltatásainkkal kapcsolatban követelést kizárólag velünk szemben
érvényesíthet és nem valamely magánszeméllyel szemben (bármilyen pozíciót
tölt is be).
Követelések további korlátozása. A General Tax Guide-dal és a
szolgáltatásainkkal kapcsolatban nem kezdeményezhetnek jogi eljárást
semmilyen más PwC tagvállalattal (azok cégtársaival, munkavállalóival vagy
valamely szervezetük tagjaival) vagy a PwC közreműködőivel szemben.
Az Ön elvárásai. A PwC nem vállal felelősséget a General Tax Guide tartalmával
kapcsolatos elvárásokért, és nem ígérjük, hogy azok megfelelnek vagy alkalmasak
az Ön céljaira.
Kizárások. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a PwC által
biztosított tartalom a közzététel időpontjában helytálló legyen, a PwC nem vállal
felelősséget az anyagokban előforduló esetleges hibákért, hiányosságokért vagy
pontatlan tartalmakért.
Eltérő értelmezés, gyakorlat vagy jogszabályváltozás. A General Tax Guide
általános tájékoztatásra szolgál, kizárjuk felelősségünket a hatóságok, bíróságok
vagy más harmadik személyek eltérő jogértelmezéséből, az eltérő joggyakorlatból
és a jövőbeni jogszabályváltozásokból eredő valamennyi kárét vagy költségért.
Frissítések. A General Tax Guide tartalmát és módszertanát időről időre saját
belátásunk szerint módosíthatjuk. A már kiadott General Tax Guide-okat az adott
General Tax Guide kézhezvételének időpontját követő jogszabályi, illetve
jogértelmezési változások tekintetében nem frissítjük.

Titoktartás
1.

Titoktartás. A másik fél bizalmas információi kizárólag a General Tax Guide
megvásárlásával kapcsolatban használhatók fel, és nem hozhatók nyilvánosságra
a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha (i) ez magyar vagy
külföldi jogszabály vagy hatósági határozat alapján kötelező vagy átadását olyan
szakmai szervezet kéri, amelynek mi vagy munkavállalóink a tagjai vagyunk, vagy
(ii) átadása jogi tanácsadóink vagy biztosítóink kérésére történik. Ugyanakkor

jogunkban áll bizalmas információt közölni a PwC hálózat más tagvállalataival,
illetve a teljesítésbe bevont közreműködőkkel vagy szolgáltatókkal is,
amennyiben titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk. A jelen megállapodással
kapcsolatban kapott információkra vonatkozó titoktartási kötelezettség az
információ átadását követő öt évig marad hatályban, kivéve, ha a vonatkozó
jogszabályi rendelkezés ennél hosszabb határidőt állapít meg. A titoktartási
kötelezettség nem vonatkozik arra az információra, mely (i) nyilvánosan
hozzáférhető vagy (ii) olyan más olyan személytől származik, akit az információra
vonatkozóan nem köt titoktartási kötelezettség, vagy (iii) az információt
megszerző fél számára már korábban ismert volt.
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Személyes adatok
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Adatkezelési tájékoztató. A regisztráció és/vagy a PwC-vel történő egyéb
kapcsolatfelvétel során a PwC részére megadott személyes adatok gyűjtése,
tárolása és felhasználása a jelen Feltételekkel és a PwC adatvédelmi
szabályzatával összhangban történik, amely az alábbi linken érhető el:
https://www.pwc.com/hu/hu/rolunk/adatvedelmi_tajekoztato.html.
Az Ön kötelezettsége. Ön szavatolja a megadott személyes adatai pontosságát és
helyességét, és vállalja, hogy az adatokban bekövetkezett változásokról a PwC-t
haladéktalanul értesíti.

Vegyes rendelkezések
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Kérdések és panaszok. Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel vagy a
General Tax Guide megrendelésével kapcsolatban, vagy bármilyen panasza van,
kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a weboldalunkon keresztül vagy e-mailben a
hu_generaltaxguide@pwc.com címen. Minden beérkező kérdést, panaszt
kivizsgálunk és 10 munkanapon belül megválaszolunk.
Alvállalkozók és közreműködők. A PwC a jelen szerződés teljesítése során az Ön
külön hozzájárulása nélkül igénybe veheti más szolgáltatók, ideértve más PwC
tagvállalatok (melyek önálló és független jogi személyek) közreműködését. A PwC
köteles az ilyen harmadik személyek tevékenységéért vagy mulasztásaiért
helytállni, és a szolgáltatások nyújtásáért kizárólagos felelősséget vállal.
Elévülés. Bármely, az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos követeléssel
vagy igénnyel attól az időponttól számított két éven belül lehet fellépni, amikor az
érintett fél tudomást szerzett vagy tudomást kellett volna szereznie az igény
felmerüléséről, de legkésőbb az állítólagos szerződésszegést követő négy éven
belül, kivéve, ha jogszabály rövidebb határidőt állapít meg.
A Feltételek módosítása. A PwC a jelen Feltételeket bármikor módosíthatja. A
Feltételek módosítása a jelen weboldalon történő közzététel napjától hatályos és
alkalmazandó. A Feltételek bármely módosítását Ön magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
Részleges érvénytelenség. Amennyiben a jelen Feltételek valamely rendelkezése
érvénytelennek vagy ki nem kényszeríthetőnek bizonyulna, az a többi rendelkezés
érvényességét nem érinti.
Egyeztetések. A felek az esetleges vitáikat igyekeznek egyeztetés és tárgyalás útján
rendezni, mielőtt bírósági eljárást kezdeményeznek.
Irányadó jog és joghatóság. Jelen megállapodás tekintetében a magyar jog az
irányadó. Bármely szerződéses vagy szerződésen kívüli jogvita eldöntésére a
magyar bíróságok az illetékesek.

A jelen Feltételek elfogadásának és közzétételének napja: 2021. május 4.

