MSCDPS
Egységes Vámáru-nyilatkozat Kitöltő és Kalkulációs program
Az MSCDPS Egységes Vámáru-nyilatkozat Kitöltő és Kalkulációs program a mai sokoldalú,
nemzetközi adatbázisokat használó, papír és elektronikus alapon egyaránt biztosan kommunikáló
vámügyintézők nélkülözhetetlen szoftvere.
Programunk fontos célja, hogy a felhasználó olyan adatbázis és információk birtokába jusson,
hogy azt kiegészítve saját törzsadataival (partner, cikk, engedélyszámok…) a lehető legrövidebb idő
alatt, korrektül készíthesse el az éppen szükséges okmányt, vagy elektronikus üzenetet.
A program az Egységes Vámáru-nyilatkozat hagyományos űrlapos változatán kívül
lehetőséget nyújt a költségkímélő „üres lapos” változat, eltérő formátumok, kiegészítő nyilatkozatok
kinyomtatására, adathordozóra történő rögzítésére, elektronikus átadására interneten, AIS – AES
rendszeren keresztül. A kitöltésben mezőszinten is számos célirányos segítség áll ügyfeleink
rendelkezésére. A pontos nyilvántartást és a rögzített adatok visszakereshetőségét széleskörű
lekérdezési, csoportosítási lehetőség biztosítja.
A szabad forgalomba helyezési vámeljárás, valamint az egyedi garancia biztosítását igénylő
vámeljárások esetén az alakszerű határozat előtt elkészíthető a vámeljárás során alkalmazott közterhek
kimunkálása, a vámkalkuláció. A rendszer, ezen felül a vámkezelésekhez szükséges olyan
információkat is tartalmaz, amelyek segítségével a vámkezelés előtt a szükséges okmányok és
engedélyek felől a felhasználó tájékozódhat lecsökkentve az információszerzéssel töltendő további időt.
A rendszer partner a speciális kalkulációk: pl. Meursing típusú, vegyes vám, min-max. vám,
antidömping vám kimunkálásában is.
Módot és lehetőséget biztosít a környezetvédelmi termékdíjak korrekt kimunkálására mind az
okmányokon, kalkulációkon, és a programból egyszerűen tölthető a NAV részére küldendő
időszakonkénti nyilvántartás.
A vámokmányokon kívül a közúti árufuvarozásban használatos CMR fuvarlevél szabályos
kitöltésére is fel van készítve, mind űrlapos, mind költségkímélő „üres lapos” nyomtatás elvégezhető
vele, sőt saját szigorú sorszámozás, vonalkód nyomtatás is választható.
A program az áruk származásigazolással kapcsolatos okmányai mind a FORM A, mind az EUban alkalmazott EUR 1, EUR 2, EUR-MED, ATR nyomtatványok szabályos elütés-mentes kitöltését
biztosítja, országunk helyzetéből adódóan idegen nyelveken is (német, angol).
A vasúti fuvarozás okmányolásával kapcsolatos CIM fuvarlevél is előállítható.
A program kiválóan alkalmas export és import számlák rögzítésére/bekonvertálására, így ezek
további feldolgozásra: EV okmánykészítés, egyszerűsített nyilvántartásba vétel, raktármozgás,
INTRASTAT jelentés, KVD jelentés… készen állnak.
A szoftver ezeken kívül még számos lehetőséget kínál olyan fontos területeken, mint TC31
nyilvántartás, T5 okmány készítés, kezesség nyilvántartás, értékbevallások, nyilatkozatok… A szoftver
a leggyakrabban használt adatok elektronikus úton történő bekonvertálását alapértelmezetten biztosítja,
KIGYA-BEGYA modullal kiegészíthető.
A program képes Regisztrációs Adó Adatlap kitöltésére is, amely a KKK2 kommunikációs
központon keresztül kommunikál a NAV-val.

