Vám, jövedéki és
termékdíj
tanácsadás

A Vámtarifális besorolás
Minden létező áru megfelelő vámtarifaszámmal meghatározható. Ezeket a besorolásokat
a világ összes országában egységesen értelmezik.
Ennek az egységes besorolásnak köszönhetően a
kereskedelemben az áruk egyértelmű azonosítására nem
azok megnevezése, hanem azok vámtarifaszáma szolgál. A
társaságok kötelezettségeinek megállapítása és teljesítése
során kiemelkedő jelentőséggel bír a helyes vámtarifális
besorolás.
tarifális besorolás alapján történik:
●● az áfatörvény szerinti adómérték meghatározása;
●● a népegészségügyi termékadóval (Neta) érintett
termékkör beazonosítása;
●● az EKÁER kötelezettségek teljesítése;
●● a jövedéki termékkör behatárolása;
●● a környezetvédelmi termékdíjjal érintett termékkör
meghatározása;
●● az export és import fizetési kötelezettségek
szabályszerű teljesítése.
A fentiekből látható, hogy a helyes besorolás egyenlő a
helyes adómegállapítással.
Továbbá a gazdaság és a környezet folyamatos
változásainak köszönhetően a vámtarifaszámok mögött
lévő termékmeghatározások is időről időre változnak, így
feltétlenül szükséges a gazdálkodók által „megszokás”
alapján alkalmazott vámtarifaszámok időnkénti
felülvizsgálata.
vámtarifális besorolással kapcsolatban
nyújtott szolgáltatásaink:
●● a Társaság termékeinek tarifális besorolása, illetve
időszakonkénti felülvizsgálata;
●● az újonnan előállított termékek vámtarifális
besorolásának meghatározása;
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●● Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosítás (KTF)
előkészítése és benyújtása a NAV Szakértői Intézete
részére;
●● szakvélemény iránti kérelem előkészítése és benyújtása
NAV Szakértői Intézete felé;
●● a vámhatósággal történő egyeztetés.
Miért az RSM Hungary?
Vámszakértőink a vámhatóságnál, illetve nemzetközi
kapcsolatokkal rendelkező BIG4 adótanácsadó cégeknél
szerezték szakmai tudásukat, illetve gyakorlati
tapasztalatukat. Egyaránt járatosak a termékek
tarifális besorolásában, valamint az ezirányú hatósági
egyeztetésekben, kérelmek, illetve tanácsok készítésében.

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

Kihez fordulhat kérdéseivel?

RSM International bemutatása

Falcsik István
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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.

