
Vám- és egyéb indirekt adó 
megtakarítási lehetőségek –
nem csak válsághelyzetben

A COVID-19 vírus okozta 
veszélyhelyzet kirobbanása óta 
napról napra egyértelműbbé 
válik, hogy a kialakult helyzet 
hosszú távon is próbára teheti 
a vállalatok fizetőképességét, 
de akár folyamatos működését 
is. Ilyen esetekben kiemelt 
jelentősége lehet annak, 
hogy a cégek megfelelően 
gazdálkodjanak a 
rendelkezésükre álló 
forrásokkal és minél 
költséghatékonyabban 
tudjanak működni.  

Lehetőségek a vámfizetés  
könnyítésére, megtakarításra 

Tapasztalatunk szerint az olyan vállalatok 
esetében, amelyek nagy mennyiségben 
importálnak termékeket az Európai Unión kívülről 
és jelentős összegben fizetnek vámot, lehetőség 
nyílhat vám megtakarítás elérésére – még akkor 
is, ha a vállalat komoly figyelmet szentelt ennek a 
kérdésnek. 

Ilyen megtakarítások elérésére számos megoldás 
létezik, többek között adateltérések feltárása, 
speciális vámengedélyek alkalmazásának 
lehetősége, illetve a vámtartozás-számítás 
tényezőinek felülvizsgálata.

Egyéb indirekt adók: hogyan 
kerüljük el a túlfizetést? 

Tapasztalataink szerint a cégek gyakorlatában 
előfordul, hogy nagyobb összegben fizetnek 
indirekt adókat, mint amennyit a jogszabályok 
alapján kellene. Ez adótúlfizetést eredményezhet 
mind az állam, mind a belföldi beszállítók felé 
megfizetett közvetett adók vonatkozásában.

A PwC szakértői vizsgálatuk során elvégzik a 
túlfizetés okainak vizsgálatát és javaslatot 
tesznek ezek orvoslására. Ezek alapján 
lehetőség nyílhat megtakarítás elérésére a 
környezetvédelmi termékdíj, a népegészségügyi 
termékadó, jövedéki adó és a kedvezményes 
áfakulcsok területén egyes termékek és ügyletek 
vonatkozásában (beleértve a belföldi beszállítók 
által áthárított adóteher vizsgálatát) is.



Hatékony és jogkövető válságmenedzsment 
A vállalatok a válsághelyzeteket akkor tudják hatékonyan kezelni, ha előzetesen kidolgozzák az 
arra vonatkozó stratégiájukat és alternatív működési tervüket. A COVID-19 vírus okozta 
veszélyhelyzethez hasonlóan a világméretű válsághelyzetek jelentősen befolyásolják az ellátási 
láncok működését, ami kihatással lehet a vállalat teljes működésére. Nem elég azonban, hogy az 
ellátás egy váratlanul bekövetkező helyzetben is megoldható legyen, elengedhetetlen, hogy a 
vállalat a megváltozott körülmények fennállása esetén is maradéktalanul biztosítani tudja a 
jogszabályoknak történő megfelelését. Ennek érdekében munkatársaink segítséget nyújtanak olyan 
intézkedési tervek kidolgozásában, melyek az ellátási láncok megváltozott működése esetén is 
támogatást nyújtanak bizonyos nemzetközi kereskedelmi, vámra, illetve egyéb indirekt adókra 
vonatkozó jogszabályi követelményeknek történő megfelelőséghez. 

Költségoptimalizációs 
lehetőségek:

visszaigénylés a múltbeli 
befizetésekre;

potenciális jövőbeli 
befizetések megtakarítása;

vámfizetésekre 
vonatkozóan, vagy

egyéb indirekt adókra 
(környezetvédelmi 
termékdíj, neta, jövedéki 
adó) nézve.

Intézkedési tervek 
válsághelyzetekre:

vámjogszabályok 
betartásának elősegítése;

egyéb indirekt adók 
jogszerű alkalmazása;

nemzetközi kereskedelmi 
szabályok követése.
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