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Környezetvédelmi termékdíj tanácsadói szolgáltatásaink 
komplex segítséget nyújtanak a Társaságok 
tevékenységének, termékdíj kötelezettség szempontjából 
történő meghatározásától kezdve a vezetett nyilvántartások 
áttekintésén és kialakításán keresztül, az adminisztrációs 
kötelezettségek teljes körű teljesítéséig. 

MIlyEN SzOlGálTaTáSOkaT NyújTUNk a 
köRNyEzETvéDElMI TERMékDíj-TaNácSaDáS 
köRéBEN? 

Az RSM Hungary környezetvédelmi termékdíjjal foglalkozó 
szakemberei több éves gyakorlati tapasztalattal 
rendelkeznek a termékdíjjal kapcsolatos adminisztratív 
kötelezettségek teljesítése, illetve az azzal kapcsolatos 
optimalizálási lehetőségek feltárása terén. Szakértőink 
hatékony segítséget nyújtanak a jogszabályoknak megfelelő 
kötelezettségek teljesítésében, továbbá a fizetendő vagy 
visszaigényelhető adók adminisztrációjában. Elkötelezettek 
vagyunk, hogy kiváló szaktudásunkkal a legjobb minőségű 
szolgáltatást nyújtsuk ügyfeleink részére.

HáTTéRTáMOGaTáS
TaNácSaDáS 

 ● Termékdíj kötelezettséget keletkeztető tevékenységgel 
kapcsolatos tanácsadás 

 ● Kereskedelmi szerződések, átvállalási szerződések, 
valamint a termékdíjjal kapcsolatos dokumentumok 
felülvizsgálata, azokkal kapcsolatos tanácsadás 

 ● A Társaság által alkalmazott termékdíj nyilvántartás 
áttekintése, szükség esetén jogszabályi előírásoknak 
való megfeleltetése

 ● Átlátható és könnyen kezelhető nyilvántartási rendszer 
kialakítása 

 ● A Társaság termékdíj kötelezettségét érintő belső 
folyamataira vonatkozó dokumentációk, szabályzatok 
áttekintése, szükség esetén kialakítása, előkészítése 

 ● A jogi környezet vagy a piaci folyamatok változásával 
(szállítói/vevői elvárások és teljesítések), termékek 
bevezetésével kapcsolatos előzetes értékelés, 
tanácsadás 

 ● Termékelőállítással, belföldi és nemzetközi 
kereskedelemmel kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítésére vonatkozó tanácsadás 

DíjFIzETéS OPTIMalIzáláSa

 ● A Társaság által a KVTD tekintetében alkalmazott 
gyakorlat elemzése, egyszerűsítési és optimalizálási 
lehetőségek feltárása

 ● A termékdíjjal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
átstrukturálása (kiszervezése vagy szervezetbe 
történő integrálása)

PIacRa léPéS ElőSEGíTéSE

 ● A Társaság által folytatott tevékenység jellegének 
feltérképezése, termékdíj kötelezettség szempontjából 
történő meghatározása, a kockázatok és jogszabályi 
elvárások felmérése 

 ● Teljes körű tájékoztatás a jogszabályi követelményekről 
és az adminisztrációs kötelezettségekről

 ● Termékdíj kötelezettségek optimalizálása 

 ● Szakmai segítségnyújtás a követelmények 
teljesítésében 

KöRnyEzETVéDElMi TERMéKDíj-TAnÁcSADÁS 
Szolgáltatásaink komplex segítséget nyújtanak a Társaságok termékdíj kötelezettségének 
minden területén.

VÁM, jöVEDéKi éS
TERMéKDíj 
TAnÁcSADÁS
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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. 

SzOlGálTaTáSaINk
 ● 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
Társaságunk az RSM international hálózat kizárólagos magyar tagja. 

Az RSM international a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai 
egymástól független tanácsadó társaságok.

A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

RSM HungARy ADóTAnÁcSADó éS PénzÜgyi SzOlgÁlTATó zRT.

kIHEz FORDUlHaT kéRDéSEIvEl?
Falcsik István 
Üzletágvezető, Vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás  
E istvan.falcsik@rsm.hu

aUDIT-SzOlGálTaTáSOk
köTElEzETTSéGEk TEljESíTéSéNEk vIzSGálaTa

 ● Termékdíjbevallások és egyéb kötelezettségek 
teljesítésének felülvizsgálata 

 ● A termékdíj kötelezettséget közvetlenül és közvetve 
befolyásoló tényezők vizsgálata (kereskedelmi és 
átvállalási szerződések) 

 ● A Társaság által alkalmazott eljárások, gyakorlat, belső 
utasítások elemzése, kiértékelése 

 ● nemzetközi kereskedelemmel összefüggő vámtarifális 
besorolások, okmányok alkalmazásának utólagos 
vizsgálata 

áRUOSzTályOzáS-vIzSGálaTI lEHETőSéGEk

 ● Áruosztályozásra vonatkozó szabályok alkalmazásának 
felülvizsgálata 

 ● Termékek vámtarifális besorolásának felülvizsgálata, 
azzal kapcsolatos tanácsadás 

 ● csK és KT kód besorolással kapcsolatos tanácsadás 

kéPvISElET HaTóSáGI EljáRáS SORáN

 ● Hatósági ellenőrzések 

 ● jogorvoslati eljárások 

 ● Hazai és európai bírósági eljárások 

cOMPlIaNcE SzOlGálTaTáSOk 
BEvalláSOk éS EGyéB köTElEzETTSéGEk TEljESíTéSE 

 ● A Társaság által vezetett termékdíj nyilvántartások 
felülvizsgálata 

 ● Hatósági adatszolgáltatásokkal, termékdíj bevallások 
teljesítésével kapcsolatos tanácsadás és teljes 
adminisztrációs folyamat elvégzése

TERMékDíj vISSzaIGéNyléSE

 ● Termékdíj visszaigénylésére, illetve annak lehetőségeire 
és módjára vonatkozó tanácsadás 

 ● jogalap szerinti jogosultság vizsgálata 

 ● Termékdíj visszaigénylés teljes folyamatának 
lebonyolítása


