Felhívás a kiviteli vámeljárásban 2013. július 1-jétől bekövetkező változásokról
A kiviteli vámeljárások folyamatának zökkenőmentessé tétele érdekében a normál kiviteli
vámeljárásokat érintő informatikai fejlesztésre került sor.
A fejlesztés alapján 2013. július 1-jétől a normál kiviteli vámeljárás során – az egyszerűsített
eljáráshoz hasonlóan – automatikusan történik meg a vámáru-nyilatkozat elfogadása, illetve
az áru kiadása a váminformatikai rendszerben és lehetővé válik az ügyfél telephelyén a
Kiviteli Kísérő Okmány (KKO) nyomtatása is.
A normál kiviteli vámáru-nyilatkozat benyújtására kizárólag a vám- és pénzügyőri
igazgatóságok hivatalos idejében kerülhet sor. Azon esetekben, amikor a vámárunyilatkozatot benyújtó személy hivatalos időn kívül nyújt be kiviteli vámáru-nyilatkozatot,
akkor azt befogadja a vámszerv, azonban a feldolgozás megáll, és a következő munkanap
munkaidő kezdetekor indul újra.
A vámszerv a vámáru-nyilatkozat benyújtását, majd automatikus elfogadását követően
meghatározott időtartamon belül (legfeljebb 2 óra) dönthet arról, hogy áru- vagy
okmányvizsgálatot rendel-e el. Amennyiben a kiviteli vámáru-nyilatkozat kapcsán
áruvizsgálatra kijelölésre kerül sor, akkor erről a vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy
elektronikus üzenetben értesül, és a kiviteli eljárás lefolytatására, az áruk kiadására az
áruvizsgálat elvégzését követően nyílik lehetőség. Amennyiben áru- vagy okmányvizsgálatra
nem kerül sor, a kiviteli vámeljárás automatikusan folytatódik.
A kiviteli vámáru-nyilatkozat elfogadását követően az áruk kivitelre történő kiadásáról a
vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy elektronikus úton értesül, majd – a Közösségi
Vámkódexet létrehozó 2913/92/EGK Tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK
bizottsági rendelet (továbbiakban: VK-VHR) 796a. cikk (3) bekezdése alapján – megtörténhet
a KKO vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy általi nyomtatása. A KKO nyomtatására a
vámszerveknél a jövőben is lesz természetesen lehetőség.
Ha a kiviteli vámeljárást TIR eljárás, Tranzitegyezmény szerinti árutovábbítás, vagy
egységes fuvarozási szerződés alapján végzett vasúti, postai vagy légi fuvarozás követi, ezen
esetekben is alkalmazandóak a normál kiviteli vámeljárásra vonatkozó szabályok, a
feldolgozás ezen esetekben is automatikusan valósul meg, és a KKO ebben az esetben is az
vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy részére visszaküldésre kerül. A TIR eljárás,
Tranzitegyezmény szerinti eljárás megindítására, valamint az egységes fuvarozási szerződés
alapján végzett fuvarozási szerződés alapján történő feladásra (így a kiviteli vámeljárások
lezárására) továbbra is csak a vám- és pénzügyőri igazgatóságnál, az áruk és a KKO egyidejű
bemutatása, vagy MRN jelzése után lesz lehetőség.
Engedélyköteles áruk esetén – kivéve, ha az engedély az egyablakos ügyintézés keretében
kizárólag elektronikusan kerül kezelésre, – a kiviteli vámáru-nyilatkozat feldolgozása megáll,
majd a szükséges ellenőrzések elvégzését követően a vámszerv közreműködésével
folytatódhat.
Az exporttámogatásban (export visszatérítésben) részesülő áruk kivitele esetén az export
visszatérítéshez kapcsolódó okmányok kezelésére szintén a vámszerv közreműködésével
kerül sor.
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EUR1 hitelesítés vagy vámzár alkalmazása esetén szükséges a vámszerv utólagos
közreműködése, aki adott esetben az áru kiadását követően az ügyfél által kinyomtatott és
bemutatott KKO-n történő javítással és záradékolással jelzi a vámhatósági beavatkozást.
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