VÁM, JÖVEDÉKI ÉS
TERMÉKDÍJ
TANÁCSADÁS

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓ - AUTHORIZED ECONOMIC
OPERATOR (AEO)
Az Uniós Vámkódex rendelkezései egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy az
vámeljárások teljes elektronizálása érdekében olyan gazdálkodók működjenek közre a
vámeljárások során, amelyek a vámhatóság teljes bizalmát élvezik. Ennek a bizalomnak
köszönhetően az Engedélyezett Gazdálkodói (AEO) tanúsítvánnyal rendelkező
gazdálkodók kiemelkedő előnyhöz jutnak versenytársaikkal szemben.
AZ AEO ENGEDÉLY TÍPUSAI

●● AEO C vámjogi egyszerűsítések típusú engedély:
birtokosa a vámjogszabályok által biztosított
egyszerűsítésekben részesülhet.
●● AEO S biztonság és védelem típusú engedély: birtokosa
a biztonságra vonatkozó vámellenőrzéssel kapcsolatos
könnyítéseket élvezhet.

AZ AEO NYÚJTOTTA LEGFONTOSABB ELŐNYÖK
●● „Alanyi jogon” megszerezhető import áfa önadózási
engedély, függetlenül az előző évben teljesített forgalmi
adatoktól;
●● „Alanyi jogon” megszerezhető áfa biztosíték nyújtása
alóli mentesség;
●● A jövedéki tevékenységet folytató (megbízható adós
minősítésű) gazdálkodóknak elegendő 50% összegű
jövedéki biztosítékot nyújtaniuk;
●● Könnyebb hozzájutás az egyszerűsített eljárásokra
vonatkozó vámhatósági engedélyekhez;
●● A vámtevékenységekhez kapcsolódó összevont
biztosíték összege akár 0%-ra csökkenthető;
●● Biztosíték nyújtása nélküli szállítás a gazdálkodók
átmeneti megőrzési raktárai között;
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●● Könnyebbség az EKÁER-ben, lényegesen kevesebb
adat megadásával kérhet közúti fuvarjaira EKÁER
számot;
●● A gazdálkodók utólagos ellenőrzésre történő
kiválasztásra, csak magas kockázat esetén kerülhet sor;
●● Kevesebb fizikai és okmánylapú ellenőrzés, mint más AEO engedéllyel nem rendelkező - gazdasági szereplő
esetén;
●● Alacsonyabb kockázati besorolás, tekintettel arra, hogy
az AEO engedélyeseket minden tagállam kölcsönösen
elismeri;
●● Az esetlegesen felmerülő szankcionálás esetében
enyhébb büntetési tétel;
●● Vámjogi képviselet ellátására való jogosultság;
●● Nagyobb esély a partnerré történő kiválasztásra.
AZ ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE AZ ALÁBBI FOLYAMATOK
MENTÉN TÖRTÉNIK
I. FÁZIS:
●● A projekt ütemezésének megtervezése, közreműködők,
kapcsolattartók meghatározása
●● Tevékenység audit; hiányosságok feltárása

II. FÁZIS
●● Önértékelési kérdőív kitöltéséhez szükséges adatok
bekérése a Társaságtól
●● Önértékelési kérdőív kitöltése, mellékleteinek
összeállítása
III. FÁZIS
●● Az AEO iránti kérelem, illetve az önértékelési kérdőív és
mellékleteinek benyújtása a hatóság részére
IV. FÁZIS
●● Vámhatósági audit

kialakított módszereink segítségével igyekszünk a Társaság
terheit minimálisra csökkenteni a zavartalan munkavégzés
érdekében.
MIÉRT PONT AZ RSM?
Vámcsapatunk számos sikeres AEO projektet tudhat maga
mögött. Az AEO megszerzéséhez szükséges adatgyűjtésre
saját technológiát fejlesztettünk ki, amely a gazdálkodó
számára „barátságosabbá” és egyszerűbbé teszi az
adatszolgáltatást. Az engedélyek megszerzése során
szerzett gyakorlati tapasztalataink kifejezetten segítik az
AEO engedélyek gyors és hatékony megszerzését.

A teljes projekt tapasztalataink szerint várhatóan 4-5
hónapot vesz igénybe a vámhatóság leterheltségétől,
illetve a Társaság adatszolgáltatásának gördülékenységétől
függően.
Az RSM Hungary a fent feltüntetett fázisok teljesítése
során projekttámogatási szolgáltatást nyújt annak
érdekében, hogy a Társaság részére a lehető leggyorsabban
megszerezhető legyen az AEO engedély, illetve hogy
a Társaság munkatársai figyelmét és energiáját a
szükségesnél nagyobb mértékben ne vonja el a projekt.
A Társaságot érintő aktív részvétel az I. és II. fázisokban
felmerülő adatbekéréshez kapcsolódik, melyben saját

RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés és HR-tanácsadás: 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.
Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és nagyvállalatokon
túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező,
multinacionális vállalatok is.

KIHEZ FORDULHAT KÉRDÉSEIVEL?
Falcsik István
Üzletágvezető, Vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás
E istvan.falcsik@rsm.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK
●● Számvitel, könyvelés kiszervezése
●● Felhőalapú dokumentummanagement megoldások
●● Business Process Outsourcing
●● Adótanácsadási szolgáltatások
●● Vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás
●● Bérszámfejtés
●● Könyvvizsgálat
●● HR tanácsadás
●● 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.
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