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BÁCS-KISKUN MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA
BÉKÉS MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA
CSONGRÁD MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA

VÁM, JÖVEDÉKI ÉS ADÓÜGYI
SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGE

FELHÍVÁS
Szövetségünk, valamint a NAV Bács-Kiskun Megyei, Békés Megyei és Csongrád Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
2019. október 01-én rendezi meg a
VI. DÉL-ALFÖLDI ADÓ- ÉS VÁMKONFERENCIÁT
Helyszín: ART HOTEL**** Szeged, Somogyi u. 16.
A konferencia plenáris ülésén a vám és jövedéki aktualitások mellett a résztvevők tájékoztatást kapnak a fuvarozási
szolgáltatással összefüggő áfa kérdésekről, az adómentes számlakiállítás ellenőrzési tapasztalatairól, mely nagyon sok
fuvarozást, logisztikai és vám szolgáltatást nyújtó gazdálkodó érint. Megismerhetjük, hogy milyen nemzetközi logisztikai és
szállítmányozási szolgáltatásokat lehet igénybe venni a tranzitnet vámgarancia, a tanúsítások, képzések, áruk csomagolási és
rakodási ellenőrzésének területén.
Egy új EU rendelet értelmében 2019. december 14-től változnak a harmadik országból származó növények és növényi
termékek beléptetésének szabályai. Az előadásból kiderül, hogy ez milyen feladatot ró a hatóságra, illetve milyen
kötelezettséget jelent az ügyfelek számára.
A Jövedéki és Adó szekcióülés keretében lehetőség nyílik az aktuális jövedéki szakmai kérdések megvitatására, illetve
megtudhatjuk azt is, hogy milyen szabályok vonatkoznak az új és használt gépjárművel elhatárolására a regisztrációs
adóeljárás során.
•
•
•
•

Milyen kötelezettségeket ró az ügyfelekre vasúti forgalomban a papíralapú árutovábbítási eljárás bevezetése?
Mit kell tudni az E-AEO 2019. október 1-i bevezetéséről, illetve mely gazdálkodókat érinti a változás?
Mi a teendő a vámkontingens kezelés és felhasználás során?
Lehet-e korrigálni a már lezárt EKÁER számhoz tartozó adatokat és ha igen, meddig lehet ezt megtenni, milyen
pótlékfizetési kötelezettséggel jár az utólagos adatmódosítás?

Az AEO rendszerének áttekintése mellett a fenti kérdésekre is megkapjuk a választ a Vámszekció ülésen.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
•
•

Szövetségi tagoknak:
Nem szövetségi tagoknak:

22.000.- Ft + ÁFA
25.000.- Ft + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza a kávészünetekben felszolgált frissítőket és az ebédet is.

A könyvvizsgáló résztvevők számára adható kreditpont: 4 pont (engedélyeztetés alatt)
A vámtanácsadó és vámügynök résztvevők számára adható kreditpont: 8 pont
JELENTKEZÉS: A csatolt jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, kérjük e-mailben megküldeni az
info@vjaszsz.hu e-mail címre, legkésőbb 2019. szeptember 25-ig, ezt követő időponttól a részvétel
lemondására nincs lehetőség.

