Vám, jövedéki és
termékdíj
tanácsadás

Jövedéki tanácsadás
Jövedéki tanácsadói szolgáltatásaink körébe tartozik a piacra lépés tervezése, támogatása,
engedélyek megszerzése, a jövedéki biztosítékösszegek meghatározása, az adminisztrációs
kötelezettségek teljesítése, Compliance szolgáltatás valamint a jövedéki adó visszaigénylése.
Az RSM Hungary jövedéki szakemberei több éves szakmai
gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a hazai és a globális
jövedéki gyártási és kereskedelmi stratégiák kiépítésében,
a nyilvántartási rendszerek és a közösségi jövedéki
tevékenységek kialakítása, illetve adminisztrációja területén.
Jövedéki tanácsadás körében társaságunk az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:
Tanácsadás
●● Konkrét jövedéki tevékenységgel kapcsolatos
tanácsadás, a szükséges hatósági engedélyek
megszerzése
●● Új termék, technológia bevezetésével, alkalmazásával
kapcsolatos előzetes értékelés, tanácsadás,
hatásvizsgálat készítése
●● Termék előállítással, belföldi és nemzetközi
kereskedelemmel kapcsolatos kritériumokra vonatkozó
tanácsadás
●● Előállított, beszerzett, vagy új jövedéki termék
összetételének elemzése, illetve szakvélemény kérése a
NAV SZI közreműködésével
●● Kötelező Érvényű Tarifális Felvilágosítás (KTF) iránti
kérelem elkészítése és a vámhatóság részére történő
benyújtása
●● Kötelező Érvényű Vámtarifális (KÉV) besorolás
kezdeményezése
●● A Társaság jövedéki tevékenységére vonatkozóan belső
szabályzók és folyamatok áttekintése, illetve szükség
esetén azokra vonatkozó dokumentációk, szabályzók
készítése
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Piacra lépés elősegítése
●● A folytatni kívánt jövedéki tevékenység jellegének
feltérképezése, az esetleges kockázatok és jogszabályi
követelmények feltárása
●● Teljes körű tájékoztatás a szükséges engedélyekhez
kapcsolódó követelményekről és a tevékenységhez
kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségekről
●● Jövedéki biztosíték kalkuláció, optimalizálási
lehetőségek feltárása
●● Szakmai segítségnyújtás az engedélyek
megszerzésében
●● A tevékenység megkezdéséhez szükséges vámtarifális
termékbesorolások elvégzése
Jövedéki Compliance szolgáltatások
●● Jövedéki nyilvántartások ellenőrzése
●● Hatósági adatszolgáltatásokkal, adóbevallások
teljesítésével kapcsolatos tanácsadás és adminisztráció
végzése
●● Jövedéki árumozgások rendszerének ellenőrzése,
felügyelete, koordinálása (EMCS tanácsadás,
ügyintézés)
Jövedéki kockázatok kezelése
●● A társaság által végzett jövedéki tevékenységekkel és
termékkel összefüggő kötelezettségek kockázatainak
elemzése

●● Kockázatelemzés olyan tevékenységek
vonatkozásában, melyek a jövedéki törvény alapján
érintett gazdálkodás érdekeltségi körébe tartoznak,
tartozhatnak
●● A Társaság által alkalmazott gyakorlat és eljárások,
valamint a belső utasítások elemzése, kiértékelése
●● A vámtarifális besorolások helyességének vizsgálata
Jövedéki adó visszaigénylése
●● Jövedéki adó-visszaigénylésre, illetve annak
lehetőségeire és módjára vonatkozó tanácsadás

Képviselet hatósági eljárás során
●● Jövedéki adóellenőrzés és felülellenőrzés
●● Jövedéki biztosíték felülvizsgálat
●● Hatósági ellenőrzés
●● Jogorvoslati eljárások
●● Hazai és európai bírósági eljárások
Társaságra szabott, egyedi oktatás tartása a munkatársak
részére a hatóság, illetve jövedéki ellenőrzés gyakorlati
tapasztalatairól

●● A visszaigénylés teljes folyamatának lebonyolítása
Jövedéki audit szolgáltatások
●● Hatósági ellenőrzéssel azonos metodikájú elemzés
készítése
●● Nyilvántartások, dokumentációk, számviteli okmányok
ellenőrzése
●● Adóbevallások, adó-visszaigénylések, hatósági
adatszolgáltatások felülvizsgálata
●● Az adókötelezettséget közvetlenül és közvetve
befolyásoló egyéb tényezők vizsgálata (szállítási
okmányok, jövedéki biztosíték nyújtás)

RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális megoldások: ezek
az RSM Hungary Zrt. alappillérei.
A magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként
társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő
tanácsadójaként tartják számon.
Azért, hogy teljes körű pénzügyi tanácsadással álljunk ügyfeleink
rendelkezésére könyvvizsgálói társirodánk, az RSM Audit Hungary
Zrt. szolgáltatásai egészítik ki az RSM Hungary Zrt. tevékenységeit,
jogi képviseleti és tanácsadási szolgáltatásainkat pedig a cégcsoport
együttműködő jogi partnere, az RSM Legal Szűcs & Partners ügyvédei látják
el.
Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és nagyvállalatokon
túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező,
multinacionális vállalatok is.
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Adótanácsadás
Adójogi képviselet
Számvitel, könyvelés kiszervezése, BPO
Adó, áfa és pénzügyi képviselet
Vám-, jövedéki és termékdíj-tanácsadás
M&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás
Jogi tanácsadás
Bérszámfejtés
Könyvvizsgálat
Digitális megoldások

RSM International bemutatása
Kihez fordulhat kérdéseivel?

Társaságunk az RSM International hálózat kizárólagos magyar tagja.

dr. Falcsik István
Üzletágvezető, Vám-, jövedék és termékdíj tanácsadás
E istvan.falcsik@rsm.hu

Az RSM International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai
egymástól független tanácsadó társaságok.
A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.
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