Felhívás Horvátország csatlakozásával kapcsolatban az ATA igazolványokkal történt
vámeljárások lezárásával kapcsolatban
1.

Irányadó jogszabályok

1.

Mint ismeretes, a Horvát Köztársaság 2013. július 1-jén az Európai Unió tagjává
válik. A csatlakozás során speciális vámjogi szabályok alkalmazására kerül sor,
amely intézkedéseket az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. április 24-én
megjelent L112. számának „Dokumentumok a Horvát Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásával kapcsolatban” címében kihirdetett „Okmány a
Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról
szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról” (a továbbiakban: a
Csatlakozási Okmány) IV. Melléklet 5. „Vámunió” része (továbbiakban:
Vámunió rész) tartalmazza.

2.

A Vámunió rész 13. pontja alapján a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vk.) 4. cikk (16) bekezdésének b)–
h) pontjában említett, a csatlakozást megelőzően elkezdődött átmeneti megőrzést
és vámeljárásokat az uniós jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelően kell
befejezni, illetve lezárni.

3.

A Vámunió rész ATA igazolványra vonatkozó rendelkezései alapján a Vk. 20.
cikkétől eltérve, azok az áruk, amelyek a kibővített Unióban a csatlakozás
időpontjában átmeneti megőrzés alatt, vagy a Vk. 4. cikke (15) bekezdésének b)
pontjában és (16) bekezdésének b)–h) pontjában említett valamely vámjogi sors
vagy vámeljárás alatt, vagy a kibővített Unióban a kiviteli vámalakiságok
elvégzését követően szállítás alatt állnak, a kibővített Unióban szabad forgalomba
bocsátásra történő bejelentéskor mentesülnek a vámok és egyéb vámintézkedések
alól feltéve, hogy bemutatják valamely jelenlegi tagállamban vagy
Horvátországban a csatlakozás időpontja előtt kibocsátott ATA igazolványt.

4.

A Csatlakozási Okmány hivatkozott előírásainak végrehajtása, valamint az ATA
igazolvánnyal történő elszámolás érdekében az alábbi tájékoztatást adom.
2.

5.

Teendők a csatlakozás kapcsán

Horvátországban kibocsátott ATA-igazolvánnyal Magyarországon elvégzett
ideiglenes behozatali vámeljárás lezárása a csatlakozást követően:
Amennyiben az árut nem kívánják visszavinni Horvátországba, úgy a
magyarországi szabad forgalomba bocsátás érdekében vámáru-nyilatkozatot
kell benyújtani, amelyre vonatkozó kitöltési szabályokat a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Elnöke által kiadott tájékoztatás az Egységes Vámokmány
Kitöltéséről 2. számú függeléke tartalmazza (Tájékoztató Horvátország
Csatlakozási Okmányának átmeneti intézkedései alapján igazolt közösségi
helyzetű áruk vám- és vámintézkedések nélküli szabadforgalomba
helyezésére vonatkozó árunyilatkozat kitöltéséről és a CDPS-ben történő
feldolgozásának szabályairól). A vámeljárás során az általános forgalmi adó
megfizetésére is sor kerül, amennyiben a gazdálkodó nem rendelkezik
önadózói engedéllyel.
b) Horvátországba harmadik országon keresztül (pl: Szerbia) történő
visszaszállítás esetén az újrakiviteli eljárást a normál szabályok szerint kell
a)

elvégezni, vagyis az EU külső határán lévő vámhivatal igazolja a kiléptetést.
Amennyiben közvetlenül Horvátországba kívánják vinni az árukat, úgy a
belterületi vámhivatal elvégezi a kiléptetést végző vámhivatal feladatait is,
tekintettel arra, hogy a magyar-horvát határon a vámellenőrzés megszűnik.
6.

Magyarországon kibocsátott ATA-igazolvánnyal Horvátországban elvégzett
ideiglenes behozatali vámeljárás lezárása a csatlakozást követően:
a) Amennyiben az árut nem kívánják visszahozni Magyarországra, úgy az
ügyfélnek az ideiglenes kiviteli eljárást végző vámhivatalnál a kiszállított
árura vonatkozóan kiviteli vámáru-nyilatkozatot kell benyújtania (a Vk.
végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 798. cikk).
b) Magyarországra történő visszahozatal esetén a szabad forgalomba bocsátást
– harmadik országon (pl: Szerbia) keresztül történő behozatal esetén – a
normál szabályok szerint kell indítványozni a határvámhivatalnál, illetve
árutovábbítást követően a belterületi vámhivatalnál. Közvetlenül
Horvátországból történő visszahozatal esetén pedig – tekintettel arra, hogy a
magyar-horvát határon a vámellenőrzés megszűnik – a belterületi
vámhivatalnál kell indítványozni a szabad forgalomba bocsátást.

Budapest, 2013. június 26.

