EMCS szolgáltatási ág
borászatok részére
EMCS bevezetése 2010. április 1.
Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System – Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző
Rendszer) egy olyan számítógépes rendszer, amely a jövedéki termékek közösségen belüli,
adófelfüggesztéssel való szállításának felügyeletét, nyomon követését hivatott megvalósítani.
A rendszerben indított és érkeztetett valamennyi szállítmányt egy elektronikus okmány (e-TKO)
segítségével felügyelnek, melynek állapotai mutatják meg a szállítás folyamatát, a szállítmány
feladója általi benyújtásától egészen a címzett általi visszaigazolási jelentés feladóhoz való
visszaérkezéséig.
A rendszer kötelező használatának bevezetése Magyarországon indítás és érkeztetés terén
egyaránt 2010. április 1. volt.

Kit érint a rendszer használata?
- A borászatok közül az lesz érintett az EMCS-ben, akinek
 EU tagállamba szállítja termékeit
 EU tagállamból hoz be jövedéki terméket
 EU tagállamon keresztül kereskedik EU-n kívüli országgal
− Az adófelfüggesztéses jövedéki termékeket elektronikus úton kell indítani és érkeztetni.
− Elektronikus úton valósul meg ezen folyamatok ellenőrzése is.
− A BKO-kat nem kell a rendszeren keresztül indítani (aki csak belföldön kereskedik, nem érintett
az EMCS-sel).

Hogyan oldható meg az EMCS-ben való ügykezelés?
Három megoldási alternatíva is rendelkezésre áll.
1. Szoftveres megoldás:
Vásárolt, vagy önállóan fejlesztett szoftver segítségével, a vámhatósággal közvetlen elektronikus
kapcsolatot tartva az ügyintézés hatékony és gyors lehet, viszont a többihez képest elég
költséges.
Aki ezt a variációt választja, feltétlen bizonyosodjon meg arról, hogy az általa megvásárolt
szoftver a vámhatóság által is igazoltan képes a rendszerrel való kommunikációra. Ha mód van
rá, a telepítést és a beállításokat, valamint az első teszteket kérjék a fejlesztő szoftverháztól
kiszállással megoldani. Ha pontosan beállított programmal dolgoznak, aminek használatát a
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szoftverház leoktatta, kevés a hiba esélye a munka során. Ez a típusú ügyintézés a
leggördülékenyebb, leggyorsabb, legbiztosabb megoldás.

2. ABEV-es megoldás:
Nem kell feltétlen szoftvert megvásárolni, ügyfélkapus regisztrációval ABEV-en keresztül is
indítható és érkeztethető szállítmány az EMCS-ben, valamint az összes egyéb üzenetcsere is
megoldható ABEV-es megoldással.
Aki ezt a megoldást választja, annak elegendő egy számítógépes Internet hozzáférés és egy
ügyfélkapus regisztráció az ügyintézéshez. Az ABEV használata egyéb ügyintézéseik kapcsán
már biztosan ismert, hisz például a termékdíj jelentések is ABEV-es megoldással kezelhetők.
Természetesen jelezni kell a hatóságnak, hogy a jövőben az EMCS rendszerben való ügyintézést
is az ABEV-en keresztül végzik majd.
A bejelentkezéshez és a használathoz szükséges nyomtatványokat itt találják:
http://vam.gov.hu/enyomtatvany/index.html#emcs
Ez a megoldás a legalacsonyabb költségű, viszont maga az ügyintézés így lassabb,
bonyolultabb, mint a szoftveres megoldást alkalmazva.
3. Ügyintéző megbízása:
Amennyiben bármilyen okból nem kívánnak szoftvert vásárolni erre a célra, és az ABEV ez
irányú megoldását sem kívánják megtanulni, úgy megbízhatnak egy külső ügyintézőt, aki elvégzi
Önök helyett, az Önök nevében az EMCS-en keresztüli kommunikációs feladatokat.
Aki ezt a lehetőséget választja, az feltétlen bizonyosodjon meg arról, hogy ügyintézője olyan
szoftveres megoldással kezeli ügyeit, amely a vámhatóság által e feladat ellátására hitelesítetten
alkalmas, vagy pontosan ismeri az ABEV-en keresztüli ügyintézés minden lehetséges
kommunikációs ágát.

Az e-Ügyintéző EMCS szolgáltatása borászatok részére
Cégünk a tőlünk megszokott pontossággal és gyorsasággal szoftveres megoldással ügyintéz az
EMCS-ben. Az általunk használt szoftver a Vamsoft szoftverház Kompakt ZOLL programjának
EMCS-re kialakított modulja, amelyet a vámhatóság az első használható szoftverek között
hitelesített.
Ha minket bíz meg a feladattal:
-

bejelentjük a hatóság felé, hogy az Ön borászatának EMCS kommunikációját, annak
mindennemű felelősségét vállalva, az e-Ügyintéző végzi

-

egy-egy indítás/érkeztetés kapcsán csak annyi lesz a teendője, hogy a szükséges
mennyiségi és céladatokat részünkre e-mailben, vagy faxon megküldi

-

egy indítás/érkeztetés teljeskörű intézésének, tehát egy maximum három tételes e-TKO
teljes kommunikációjának díja (beleértve minden válaszüzenet fogadását, módosítást,
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hiány/többletkezelést is) 2.500,- Ft + áfa. Három tétel felett tételenként 1.000,- Ft + áfa a
pótlólagos költség.
-

nincs havi alapdíj, sem rendelkezésreállási díj. Amennyiben Ön egy évben csak egyszer
veszi igénybe szolgáltatásunkat, mert egyetlen szállítmányt indít az év során, akkor ez
egyszer 2.500,- Ft + áfájába kerül nálunk

-

megbízóinkkal keretszerződést kötünk a fenti feltételekkel, amelynek nyomán be is
jelentkezünk nevében az EMCS-be, így egy-egy indítás/érkeztetés intézését nem kell
külön megbízási iratok, bejelentkezések rendezésével bonyolítani. A rendszerbe való
bejelentkezés és az alapadatok rendszerben történő beállításának van egy külön
egyszeri díja, amely ugyancsak 2.500,- Ft + áfa.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy szeretne megbízni minket az EMCS
kezelésével, keressen minket.
Petics Brigitta
e-Ügyintéző Bt.
Tel.: (70)320-3939
Mail: jovedek@eugyintezo.hu
Web: www.eugyintezo.hu
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