A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3016 /2013. útmutató a kiviteli vámeljárások
végrehajtásáról
A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban:
Vámkódex) 161-162. cikkei, illetve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK
bizottsági rendelet (továbbiakban: VK-VHR) 786-796e. cikkei tárgyalják a kiviteli eljárásra
vonatkozó szabályokat. A hivatkozott jogszabályok magyar nyelven az alábbi internetes linken
érhetőek el: http://eur-lex.europa.eu/RECH_consolidated.do
A kiviteli eljárás a Közösség vámterületén kívüli rendeltetési helyre szállítandó közösségi áruk
esetében alkalmazandó.
A kiviteli vámeljárások végrehajtása, a kiviteli vámáru-nyilatkozat benyújtása, feldolgozása,
valamint a kiviteli vámeljárás kapcsán felmerülő egyéb teendők ellátása érdekében az alábbi
útmutatót adom ki.
I.

Általános rendelkezések

1. A kiviteli vámeljárás alapjai
1. A kiviteli vámeljárásra vonatkozó jogi rendelkezések az alábbiak:
a) a Vámkódex 76., 161-162., 182a.- 182b.,183. cikkei,
b) a VK-VHR 253-253l. és 786.-796e. cikkei, valamint a 30A., 31-34., 37., 38., 45g45k. mellékletei,
c) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 11. §, 20. §, 20/A. §, 83. §,
2. A Vámkódex 182a. cikk (1) bekezdése szerint a Közösség vámterületét elhagyó árukra
vonatkozóan vámáru-nyilatkozatot vagy - amennyiben nem kötelező a vámáru-nyilatkozat
- kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot kell tenni, kivéve az olyan szállítóeszközzel
fuvarozott árukat, amelyek a vámterület felségvizein vagy légterén megállás nélkül
haladnak át.
3. Amennyiben a Közösség vámterületét elhagyó áruk számára olyan vámjogi sorsot
határoznak meg, amelyhez vámáru-nyilatkozat benyújtása kötelező, akkor ezt a vámárunyilatkozatot a kiviteli vámhivatalnál kell benyújtani.
4. A kiviteli vámhivatal annak a helynek a felügyeletéért felelős vámhivatal, ahol az exportőr
letelepedett, vagy ahol az árut kivitelhez becsomagolták vagy berakták. Különleges
körülmények között a kiviteli vámhivatal a VK-VHR 789-791. cikkei szerinti vámhivatal
is lehet.
5. A kiviteli vámáru-nyilatkozatot azt megelőzően kell benyújtani, hogy az áruk a Közösség
vámterületét elhagynák. A kiviteli vámáru-nyilatkozat benyújtására vonatkozó határidőket
a VK-VHR 592b. cikkének (1) bekezdése tartalmazza.
6. A kiviteli vámáru-nyilatkozatot Magyarországon normál eljárásban a kiviteli vámhivatal
hivatalos idejében, egyszerűsített eljárásban 0-24 óráig lehet benyújtani. Egyszerűsített
eljárás alkalmazására a Vámkódex 76. cikkében foglaltak szerint, a vámhatóság által – a
VK-VHR 253-253l. cikkeiben meghatározottak szerint – kiadott engedély birtokában van
lehetőség.
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7. A kiviteli vámáru-nyilatkozatra vonatkozóan megállapított alakiságok alkalmazandók
azokban az esetekben is, ha közösségi árukat olyan, a Közösség vámterületén belüli
területre kell szállítani, ahol a 2006/112/EK1, illetve a 2008/118/EK2 tanácsi irányelv nem
alkalmazandó, illetve amikor közösségi árukat repülési és hajózási készletekként
adómentesen szállítanak, függetlenül a légi jármű vagy a hajó úti céljától.
2. A kiviteli vámáru-nyilatkozat
8. A kiviteli vámáru-nyilatkozatoknak a VK-VHR kivitelre vonatkozó fejezetében, a 37.
mellékletében és a 30A. mellékletében megállapított szerkezetre és adatokra vonatkozó
rendelkezéseknek kell megfelelniük, és ezeket a kiviteli vámhivatalhoz elektronikus úton
kell benyújtani.
9. Nem kell elektronikus úton benyújtani a kiviteli vámáru-nyilatkozatokat az alábbi
esetekben:
a) az árukat a vámhatóság számítógépes rendszeréhez való közvetlen hozzáférést
nélkülöző, és ily módon a kiviteli vámhivatalnál a kiviteli nyilatkozat
adatfeldolgozási eljárás felhasználásával történő benyújtásának lehetőségével nem
rendelkező utasok viszik ki,
b) fenti rendelkezéseknek megfelelően diplomáciai, konzuli testületek tagjai,
alkalmazottai általi tartós vagy ideiglenes külszolgálat idejére kiszállított árukra
vonatkozóan, feltéve, hogy a kiszállítás kapcsán diplomáciai, konzuli testületek
tagjai, alkalmazottai nevében/helyett nem vámügynök jár el,
c) ATA- igazolvány fedezete mellett a Közösség területéről ideiglenesen kivitt áruk
kapcsán,
d) integrált postaforgalomban kiszállításra kerülő küldemények, amelyek egyedi értéke
nem éri el az ezer eurónak megfelelő forintösszeget,
e) postaforgalomban kiszállításra kerülő küldemények, amelyek egyedi értéke nem éri
el az ezer eurónak megfelelő forintösszeget,
f) a VK-VHR 787. cikk (2) bekezdésében foglalt üzemszünet esetében.
10. Az elektronikusan benyújtott, a VK-VHR 37. mellékletében meghatározott adatokat
tartalmazó vámáru-nyilatkozatot - amennyiben annak benyújtása szükséges – nem kell
kiegészíteni a VK-VHR 30A. melléklete szerinti adatokkal az alábbi esetekben:
a) csővezetéken keresztül kilépő áruk,
b) villamos energia,
c) a VK-VHR 237. és 238. cikkei szerint postaforgalomban kiszállításra kerülő áruk,
amennyiben az áruk értéke eléri vagy meghaladja az ezer eurót,
d) a Norvégiába, Svájcba, San Marino Köztársaságba, Vatikánváros Államba,
Helgolandra kiszállításra kerülő áruk,
e) amíg azt vámuniós szerződés köti Svájchoz, a Liechtensteini Hercegségbe kiszállított
áruk,
f) ha közösségi árukat olyan, a Közösség vámterületén belüli területre kell szállítani,
ahol a 2006/112/EK, illetve a 2008/118/EK tanácsi irányelv nem alkalmazandó,
g) ha közösségi árukat repülési és hajózási készletekként adómentesen szállítanak,
függetlenül a légi jármű vagy a hajó úti céljától.
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Athos-hegy, Kanári-szigetek, a francia tengerentúli megyék, Åland-szigetek, Csatorna-szigetek
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11. Amennyiben az árukat valamely gazdasági vámeljárást követően újrakivitelre szánják,
vagy passzív feldolgozás alá vonnak, akkor a VK-VHR 787. cikk (1) bekezdése, a 841.
cikk (1) bekezdése, a 841a. cikk (1) bekezdése és a 842b. cikk (1) bekezdése alapján az
újrakivitelre, és a passzív feldolgozási eljárásra vonatkozó kiviteli nyilatkozatot szintén
elektronikusan kell benyújtani, és a VK-VHR 786-796e. cikkeit, valamint jelen
útmutatóban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
3. A kiviteli vámeljárás végrehajtásának szabályai
12. A kiviteli vámeljárás során az exportőr/képviselője a VK-VHR 787. cikk (1) bekezdésével
összefüggésben – XML üzenet formájában, elektronikusan, a Külső Kommunikációs
Központon (továbbiakban: KKK2) keresztül – kezdeményezi a kiviteli vámeljárást a
kiviteli vámhivatalnál.
13. A kiviteli vámhivatal a benyújtott nyilatkozatot elfogadja, elektronikusan feldolgozza,
majd a szükséges ellenőrzések elvégzését követően megküldi a vámáru-nyilatkozatot
benyújtó személynek a Kiviteli Kísérő Okmányt (továbbiakban: KKO), valamint adott
esetben a Kiviteli Tételjegyzéket, aki – a 4. címben foglaltak szerint – kinyomtatja azt,
amely a kiviteli vámeljárás alá vont szállítmányt a kiléptetésig kíséri.
14. A kivitelre bejelentett szállítmány kiviteli vámeljárásra történő kiadása a KKO
megküldésével valósul meg.
15. A kiviteli vámhivatal a kiviteli vámeljárás alá vonás tényéről elektronikus üzenetet küld a
kiléptető vámhivatalnak.
4. A KKO kezelésére vonatkozó általános szabályok
16. A KKO és a Kiviteli Tételjegyzék mintáját, valamint adattartalmát a VK-VHR 45g.- 45h.
mellékletei tartalmazzák.
17. A KKO rendeltetése elsősorban annak igazolása, hogy a kiléptető vámhivatalhoz szállított
áruk kiviteli vámeljárás hatálya alatt állnak.
18. Azon esetekben, amikor az egész kiviteli műveletre Magyarországon kerül sor (azaz a
kiviteli vámhivatal és a kiléptető vámhivatal is Magyarországon található), az elektronikus
kiviteli vámáru-nyilatkozat minden adata a Magyarországon található kiléptető vámhivatal
részére megküldésre kerül. Ennek megfelelően elegendő a KKO első oldalának
kinyomtatása, így a magyarországi kiléptető vámhivatalnál csak a KKO első oldala kerül
bemutatásra.
19. Természetesen van lehetőség arra, hogy (pl. az áru jellegére vagy értékére tekintettel) a
KKO, illetve a kapcsolódó tételjegyzék valamennyi példánya kinyomtatásra kerüljön és a
szállítmányt ily módon valamennyi példány kísérje a kiléptető vámhivatalig.
20. Amikor azonban a kiviteli vámeljárás során megadott kiléptető vámhivatal valamelyik
másik tagállamban található, abban az esetben a KKO, illetve az ahhoz kapcsolódó
tételjegyzék valamennyi példányát ki kell nyomtatni és annak a másik tagállamban
található kiléptető vámhivatalig kísérnie kell a szállítmányt.
21. A KKO-t a kiviteli, illetve a kiléptető vámhivatal – az útmutató 5. és 6. címében említett
megosztott kivitel eseteit kivéve – nem záradékolja. Az MRN számmal, vonalkóddal és a
kiviteli vámhivatal kódjával ellátott KKO záradékolás nélkül is hiteles. KKO
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záradékolására akkor sem kerül sor, amikor azt az exportőr/képviselője saját maga
nyomtatja ki.

II.

Kiléptetésre vonatkozó szabályok

22. A KKO-t az útmutató 18-21. pontjaiban foglaltakat figyelembe véve a kivitelre kiadott
árukkal együtt a kiléptető vámhivatalnál vám elé kell állítani.
23. A VK-VHR 793. cikke alapján kiléptető vámhivatal az utolsó vámhivatal azt megelőzően,
hogy az áruk elhagyják a Közösség vámterületét. Ettől eltérően – a VK-VHR 793. cikk (2)
bekezdése szerint - a kiléptető vámhivatal az azon a területen illetékes vámhivatal, ahol az
árut a vasúttársaság, a postahivatal, a légitársaság vagy a hajózási társaság egyazon
fuvarozási szerződés alapján a Közösség vámterületéről történő kiszállításra átveszi,
feltéve hogy teljesülnek a következő feltételek:
a) az áruk a Közösség vámterületét vasúton, postán, légi úton vagy tengeren hagyják el;
b) a nyilatkozattevő vagy képviselője kéri, hogy a 793a. cikk (2) bekezdésében vagy a
796e. cikk (1) bekezdésében említett alakiságokat ennél a hivatalnál végezzék el.
24. A kiléptetéskor a kiléptető vámhivatal a kiléptetés tényét regisztrálja, majd az ellenőrzési
eredményeket tartalmazó elektronikus üzenetet elküldi a kiviteli vámhivatalnak, amelyben
tájékoztatja a kiléptetés megtörténtéről, illetve annak visszautasításáról.
25. A kiviteli vámhivatal a
exportőrt/nyilatkozattevőt.

III.

kiléptetés

megtörténtéről

elektronikusan

értesíti

az

A megosztott kivitelre vonatkozó szabályok

5. Megosztott kivitel egy kiléptető vámhivatal esetén
26. Megosztott kivitelről akkor beszélünk, amikor a kiviteli vámeljárás alá vont áruk egy
szállítmányként jutnak el a kiléptető vámhivatalhoz, de ezt követően a Közösség
vámterületét ettől a kiléptető vámhivataltól több szállítmányként (megosztva) hagyják el.
27. Amennyiben a KKO-n feltüntetett teljes szállítmányt egy időpontban nem mutatják be a
kiléptető vámhivatalnál, abban az esetben megosztott kivitel alkalmazására nincs
lehetőség.
28. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valamennyi, a kiviteli vámáru-nyilatkozatban
található árut a KKO-val együtt a kiléptető vámhivatalnál bemutatták, a kiléptető
vámhivatal magához vonja az eredeti KKO-t, és azon a részszállítmányok kilépései alapján
manuálisan, az árumennyiség és a dátum feltüntetésével, vezeti a megosztott kiléptetések
megtörténtét.
29. Miután a szállítmány teljes mennyisége elhagyta a Közösség vámterületét, a kiléptető
vámhivatal a kiviteli vámhivatal részére megküldi a kiléptetésről szóló elektronikus
üzenetet. Ezt követően a kiviteli vámhivatal a kiléptetés megtörténtéről értesíti az
exportőrt/nyilatkozattevőt.
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30. Amennyiben mégsem kerül kiszállításra a teljes mennyiség a Közösség vámterületéről,
akkor a kiléptető vámhivatal az eltéréseket (a hiányzó tételeket/mennyiséget) jelzi a
kiviteli vámhivatal felé.
6. Megosztott kivitel több kiléptető vámhivatal esetén
31. Ha az áruk egy szállítmányként megérkeztek a kiléptető vámhivatalhoz, de valamilyen
előre nem látható ok miatt, illetve különleges körülményre tekintettel a szállítmány teljes
kiléptetése nem történhet meg egyszerre a kiléptető vámhivatalnál, akkor az ügyfél
kérelemmel élhet a kiléptető vámhivatal felé, melyben kéri a kiléptetést végző vámhivatal
engedélyét, hogy a szállítmány további kiléptetését más kiléptető vámhivatalnál
indítványozhassa. Az ügyfél írásbeli kérelmében – a VK-VHR 793a. cikk (3) bekezdése
alapján – szerepelnie kell a kiléptető vámhivatal(ok) megnevezésének és a megosztott
kivitel indokolásának.
32. Ha a szóban forgó kiléptető vámhivatal engedélyezi más kiléptető vámhivatal
igénybevételét, akkor a KKO eredeti példányát magához vonja és a gazdálkodó számára
annyi másolati példányt biztosít, amennyi kiléptető vámhivatalt az megjelölt kérelmében.
A szóban forgó kiléptető vámhivatal a KKO másolati példányain az alábbi hitelesített
záradékot tünteti fel:
„ A VK-VHR 796d. cikk (3) bekezdés szerinti megosztott kivitel engedélyezve”.
33. Az áruk fizikai kiléptetését végző vámhivatal a részkiléptetések elvégzését követően a
részére bemutatott KKO másolati példányát záradékolja, majd azt az exportőr/képviselője
részére visszaadja.
34. Miután a megosztott kiléptetéseket elvégezték, és erről az első kiléptető vámhivatalt a
KKO záradékolt másolati példányainak átadásával megfelelően visszaértesítették, a
beérkezett kiléptetési igazolások alapján az első kiléptető vámhivatal az utolsó igazolás
visszaérkezését követően rögzíti az ellenőrzési eredményeket és elküldi a kiviteli
vámhivatal számára a kiléptetést igazoló elektronikus üzenetet. A kiviteli vámhivatal ezt
követően elektronikusan értesíti az exportőrt/nyilatkozattevőt a kiléptetés megtörténtéről.

IV.

Engedélyezett feladó

7. Engedélyezett feladó által, egyszerűsített kiviteli vámeljáráshoz kapcsolódóan indított
árutovábbítási eljárás
35. A VK-VHR 398. cikke alapján lehetőség van arra, hogy az engedélyezett feladó közösségi
árutovábbítási műveleteket hajtson végre anélkül, hogy az indító vámhivatalban, vagy
bármely más engedélyezett helyen bemutatná az árukat és a rájuk vonatkozó árutovábbítási
nyilatkozatokat.
36. A VK-VHR 793b. cikke alapján, amennyiben a kiviteli vámeljárás alatt álló árutovábbítási
eljárás keretében lép ki a Közösség vámterületéről, az indító vámhivatal lesz a kiléptető
vámhivatal, mely a kiviteli vámeljáráshoz kapcsolódóan a kiléptetési alakiságokat is teljes
körűen elvégzi.
37. Amennyiben vasúti, illetve közúti forgalomban kiviteli vámeljáráshoz kapcsolódóan
engedélyezett feladó indít árutovábbítási eljárást Izlandra, Norvégiába vagy Svájcba,
akkor a VK-VHR 793b. cikkében foglaltak érvényesülése érdekében az árutovábbítási
eljárás megindítását követően az árutovábbítási eljárással érintett egyszerűsített kiviteli
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vámeljárások tekintetében összegyűjtött KKO-kat az engedélyezett feladó eljuttatja az
engedélyezett feladó felügyeletét ellátó vámszervhez.
38. A KKO előoldalán az engedélyezett feladó az alábbi adatokat tünteti fel:
a) az árutovábbítási eljárás azonosítószámát,
b) az engedélyezett feladó felügyeletét ellátó vámszerv nevét,
c) az árutovábbítási eljárás megindításának időpontját.
39. A benyújtott KKO-k kapcsán, miután az engedélyezett feladó felügyeletét ellátó vámszerv
meggyőződött arról, hogy az árutovábbítási eljárás az adott árura megindításra került,
elvégzi a kiléptetést és a KKO-kat visszajuttatja az engedélyezett feladónak.
40. Abban az esetben is az engedélyezett feladó felügyeletét ellátó vámszerv végzi el a
kiléptetést, ha a kiviteli vámeljárás alá vonás másik kiviteli vámhivatalnál történt.
8. Eljárás elintézetlen árutovábbítási eljárás esetén
41. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az árutovábbítási eljárás alá vont áruk nem hagyták
el a Közösség vámterületét, akkor a kiviteli vámeljárás érvénytelenítésre kerül.

V.

A kiviteli vámeljárások felügyelete

9. A kiviteli vámeljárások felügyeletével kapcsolatos eljárás
42. A kiviteli vámhivatal azon kiviteli vámeljárásról, mely az áruk kiadását követő 60 napon
belül nem került lezárásra, elektronikus értesítő üzenetet küld a kiviteli vámárunyilatkozatot benyújtó (nyilatkozattevő) részére arról, hogy a kiléptetés az érintett kivitel
esetében még nem valósult meg. Az üzenet azt a célt szolgálja, hogy a kiléptetés igazolása
érdekében a nyilatkozattevő a szükséges lépéseket megtehesse. Amennyiben a szóban
forgó kiviteli vámeljárás lezárására az áruk kiadását követő 90 napon belül sem került sor,
abban az esetben a nyilatkozattevő erről ismételten – elektronikus úton – értesítésre kerül.
43. Amennyiben az exportőr/nyilatkozattevő észleli, hogy a kiviteli vámeljárás lezárására nem
került sor, azaz a kiléptető vámhivataltól nem érkezett „Kiléptetési eredmények” üzenet, az
exportőr/nyilatkozattevő a kiviteli vámhivatalnál kezdeményezheti, hogy a kiléptetést
számára igazolják. Ekkor a kiviteli vámhivatal kérheti a megkereső exportőrt vagy a
nyilatkozattevőt azon időpont és vámhivatal megjelölésére, amikor és ahol az áru a
Közösség vámterületét elhagyta.
44. Amennyiben a kiviteli vámhivatal kérésére az exportőr/nyilatkozattevő megadta a kilépés
időpontját és a kiléptetés helyét, akkor a kiviteli vámhivatal a rendelkezésére álló
információk alapján elektronikus úton megkeresi a tényleges kiléptető vámhivatalt a
kiléptetés megerősítése érdekében.
45. Amennyiben az exportőr/nyilatkozattevő kiléptetés igazolása iránti kérését követően a
kiviteli vámhivatal nem tartja indokoltnak a kiléptetés időpontjára és vámhivatal
megjelölésére vonatkozó információk bekérését, vagy az exportőr/nyilatkozattevő az
információk kiviteli vámhivatal által történő bekérésére érdemben nem reagált, akkor a
rendelkezésre álló információk alapján a kiviteli vámáru-nyilatkozatban megadott kiléptető
vámhivatal kerül megkeresésre a kiléptetés igazolása céljából.
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46. A megkeresés a VK-VHR 796da. cikk (2) bekezdése alapján kerül elvégzésre, amire a
megkeresett kiléptető vámhivatal 10 napon belül válaszol.
47. Amennyiben a kiléptető vámhivatal megállapítja, hogy az áru kilépett, akkor a kiléptetés
eredményét megküldi a kiviteli vámhivatal részére, amely a kiléptetést az
exportőr/nyilatkozattevő részére igazolja.
48. Amennyiben a kiléptető vámhivataltól 10 nap elteltével negatív válasz érkezik, vagy nem
érkezik válasz, akkor erről a kiviteli vámhivatal értesíti az exportőrt vagy nyilatkozattevőt,
és felhívja a figyelmet arra, hogy az exportőr/nyilatkozattevő a VK-VHR 796da. cikke
alapján további bizonyítékot szolgáltathat arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó áruk a
Közösség területét elhagyták.
10. Az export megtörténtét/kiléptetést igazoló okmányok köre
49. A VK-VHR 796da. cikke alapján az exportőr vagy nyilatkozattevő – a kiléptető
vámhivataltól érkező negatív válasz esetén –bizonyítékot szolgáltathat a kiviteli
vámhivatalnak arról, hogy a kiviteli vámeljárás alá vont áru elhagyta a Közösség
vámterületét.
50. Az áruk harmadik országba történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye - a VK-VHR
796da. cikk (4) bekezdésének figyelembe vételével – különösen az alábbi bizonyítékok
igénybevételével szolgáltatható:
a) a Közösség vámterületén kívüli címzett által aláírt vagy hitelesített szállítólevél
másolata;
b) az árut a Közösség vámterületéről kiszállító gazdasági szereplő által szabályszerűen
aláírt vagy hitelesített fizetési bizonylattal, számla vagy szállítólevél;
c) az árut a Közösség vámterületéről kiszállító cég által aláírt vagy hitelesített nyilatkozat;
d) valamely tagállam vagy egy, a Közösség vámterületén kívül fekvő ország vámhatóságai
által igazolással ellátott okmány;
e) a kőolaj- vagy földgázkitermelésre szolgáló fúró- vagy termelési platformokra, illetve a
szélturbinákba szállított áruról a gazdasági szereplő által vezetett nyilvántartás.
51. Amennyiben az exportőr/képviselője saját maga szállítja az árut és fuvarlevél kiállítására
nem kötelezett, úgy a kiállított rakományjegyzék mellett a kiszállítás igazolásául annak
megtörténtét igazoló egyéb okmányt is be kell mutatnia (pl. menetlevél, útnyilvántartás,
írásbeli megrendelés a vevőtől, amelyen a vevő neve, címe és a célállomás címe is
szerepel).
11. Kiléptetés alternatív igazolás alapján
52. A VK-VHR 796e. cikk (1) bekezdése szerint a kiviteli vámhivatal az exportőr vagy a
nyilatkozattevő számára a benyújtott alternatív igazolás alapján igazolja a kilépést, ha nem
kapta meg ugyan 10 napon belül a kiléptető vámhivataltól a "Kiléptetés eredményei"
üzenetet vagy negatív választ kapott, de meggyőződött az exportőr/nyilatkozattevő által
szolgáltatott bizonyíték kielégítő voltáról.
12. A kiviteli árunyilatkozat érvénytelenítése
53. A VK-VHR 792a. cikk (1) bekezdése alapján, ha a kivitelre kiadott áruk nem hagyják el a
Közösség vámterületét, az exportőr vagy a nyilatkozattevő haladéktalanul tájékoztatja a
kiviteli vámhivatalt, amely a VK-VHR 251. cikk 2. a) pontja alapján a kiviteli vámáru-
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nyilatkozatot érvényteleníti. A kiviteli vámáru-nyilatkozat érvénytelenítéséről a kiviteli
vámhivatal értesíti a kiléptető vámhivatalt is.
54. Azon kiviteli vámeljárások esetében, ahol az eljárás lezárására nem került sor, és az
exportőr/nyilatkozattevő nem tájékoztatta arról a kiviteli vámhivatalt, hogy az áruk a
Közösség vámterületét nem hagyják el, a kiviteli vámhivatal a kiviteli vámárunyilatkozatot saját kezdeményezésére nem érvényteleníti.

VI.

Jövedéki adó megfizetése alóli felfüggesztés hatálya alá eső áruk harmadik országba
történő feladása
13. Kiviteli vámeljárás lefolytatása jövedéki adófelfüggesztéssel történő szállítás esetén

55. A jövedéki termék adófelfüggesztéssel harmadik országba az alábbi esetekben szállítható:
a) adóraktárból végleges rendeltetéssel harmadik országba belföldről történő
kiléptetés céljából;
b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 53. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti adómentes felhasználás esetében az adómentes felhasználó
keretengedélyében szereplő telephelyéről harmadik országban szolgálatot teljesítő
magyar fegyveres erők részére végleges rendeltetéssel harmadik országba belföldről
történő kiléptetés céljából.
56. Jövedéki adó megfizetésének felfüggesztése hatálya alá eső áruk kiviteli vámeljárás alá
vonására abban az esetben van lehetőség, ha a jövedéki adófelfüggesztéssel történő
szállításhoz a 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott uniós
számítógépes rendszerben a jövedéki termék feladója által kitöltött, a Bizottság
684/2009/EK rendeletében meghatározott adattartalmú elektronikus okmány tervezetet az
adóraktár, illetve az adómentes felhasználó hatósági felügyeletét ellátó vámszervhez
benyújtották, és a vámhatóság – egyedi adminisztratív hivatkozási kód (továbbiakban:
AHK szám) hozzárendelésével – jóváhagyta az elektronikus termékkísérő okmányt
(továbbiakban: e-TKO).
57. Amennyiben az e-TKO adatai nem megfelelőek, abban az esetben az e-TKO benyújtása
szerinti vámszervnél kezdeményezni kell a szükséges módosítás(ok) elvégzését annak
érdekében, hogy a kiviteli vámeljárás lefolytatásra kerülhessen.
58. Amennyiben az e-TKO adatai megfelelőek, akkor a kiviteli vámeljárás lefolytatására az
útmutató 3-14. pontban foglaltaknak megfelelően kerül sor.
14. Eljárás a kiléptető vámhivatalnál
59. Amennyiben a jövedéki termék kivitelre történő kiadása megtörténik, abban az esetben a
kiviteli vámhivataltól az árut a kiléptető vámhivatalig az elektronikus kiviteli vámárunyilatkozat, valamint a Kiviteli Kísérő Okmány kíséri. Fentiek alapján az e-TKO-val kísért
szállítmányok esetén is - kivéve a VK-VHR 793. cikk (2) bekezdésében foglalt eseteket - a
kiléptető vámhivatal igazolja a kiléptetést a kiviteli vámhivatal számára, aki a kiléptetés
tényéről tájékoztatja a nyilatkozattevőt, valamint a jövedéki adófelfüggesztéssel történő
szállítás nyilvántartását szolgáló EMCS-t.
60. Amennyiben a kiléptetés igazolására elektronikusan – üzemszünet következtében – nincs
lehetőség, akkor a kiléptető vámhivatal a KKO-t kiléptetési záradékkal látja el, és azt az
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adóraktári engedélyes vagy a keretengedélyes részére visszajuttatja. Az üzemszünet
lezárását követően a kiléptetés utólag elektronikus úton is igazolásra kerül.
15. A Jöt. 20/A. §-ában meghatározott üzemszünet esetén követendő eljárás
61. Amennyiben adóraktárból, illetve a Jöt 11. § (1) bekezdés ga) pontja esetében az
adómentes felhasználó üzeméből a jövedéki termék közösségi adófelfüggesztési eljárásban
végzett szállítása a Jöt. 20/A. §-ában meghatározott üzemszünet időtartamára esik, akkor
az üzemszünet időtartama alatt nem kell e-TKO-t alkalmazni.
62. Az üzemszünet időtartama alatt a jövedéki adófelfüggesztéssel történő szállításhoz az eTKO tervezetében szereplőkkel azonos adatokat és rovathivatkozásokat tartalmazó,
üzemszüneti TKO3-t kell benyújtani, és a kiviteli vámáru-nyilatkozaton az üzemszüneti
TKO bizonylatkódját, illetve ezen okmány helyi hivatkozási számát (továbbiakban: LRN
azonosító) kell feltüntetni.
63. Üzemszüneti TKO alkalmazása esetén a kiviteli vámeljárás lefolytatására akkor van
lehetőség, ha
a) az üzemszüneti TKO esetében megadott kiviteli vámhivatal és a kiviteli vámárunyilatkozatot fogadó vámhivatal megegyezik,
b) a kiviteli vámáru-nyilatkozat mellékletén feltüntetett adóraktári engedélyes vagy
keretengedélyes és az üzemszüneti TKO szerinti „Feladó” megegyezik,
c) a kiviteli vámáru-nyilatkozaton és az üzemszüneti TKO-n feltüntetett nettó súly
megegyezik, (a tételsori nettó súlyoknak egyeznie kell a TKO tételsori bontásaival),
d) a kiviteli vámáru-nyilatkozaton és az üzemszüneti TKO-n feltüntetett KN kód
megegyezik.
64. Az üzemszüneti TKO-t a kiviteli vámhivatal „Kivitelre kiadva” záradékkal ellátja,
valamint feltünteti a kiviteli vámeljárás MRN azonosítóját. A kiviteli vámhivatal a
záradékolt üzemszüneti TKO-t az adóraktár engedélyese, illetve az adómentes felhasználó
részére (vagy képviselője részére) visszajuttatja.
65. Amennyiben az üzemszünetre azután kerül sor, hogy az e-TKO már elfogadásra került és
az AHK számot az elektronikus úton beküldött kiviteli vámáru-nyilatkozaton feltüntették,
úgy a kiviteli vámáru-nyilatkozat feldolgozása megáll és vámhatósági beavatkozást
követően folytatódhat.
66. Tekintettel arra, hogy az üzemszünet okán a kiléptetési eredmény nem jut el az
elektronikus ágon az adóraktár/adómentes felhasználó üzem felügyeletét ellátó
vámszervhez, a kiviteli vámhivatal a hiteles kiléptetési eredményt eljuttatja az
adóraktár/adómentes felhasználó üzem felügyeletét ellátó vámszervhez.
16. Szőlőbor kivitelére vonatkozó rendelkezések
67. Szőlőbor harmadik országba belföldi adóraktárból történő kiléptetés céljára adófelfüggesztés mellett - történő kitárolása borkísérő okmány (továbbiakban: BKO4)
kiállítása mellett történhet.5
3

Üzemszüneti TKO: a Bizottságnak a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadófelfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló
2009. július 24-ei 684/2009/EK rendeletének vonatkozó rendelkezései szerint kiállított papír alapú okmányt
4
A BKO fogalmát a Jöt. 79.§ (2) bekezdés 4. pontja határozza meg.
5
A Jöt. 40.§ (14) bekezdése alapján.
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68. Amennyiben a Magyarországon letelepedett egyszerűsített adóraktári engedélyes a
szőlőbort Magyarországon kiviteli vámeljárás alá kívánja vonni, akkor a szállítmányt a
kiviteli vámhivatalig BKO kíséri, e-TKO benyújtása nem szükséges.
69. Szőlőbor tagállam(ok)on keresztül harmadik országba – adófelfüggesztés mellett – történő
szállítása kizárólag e-TKO alkalmazásával végezhető6, és a jövedéki termék harmadik
országba történt kiléptetését a kiléptető vámhivatal igazolja.
70. Szőlőbor tekintetében a kiviteli vámeljárás lefolytatására az útmutató I. Címében
foglaltaknak megfelelően kerül sor.
71. A kiviteli vámeljárás kezdeményezése esetén figyelembe kell venni a szőlőtermesztésről és
a borgazdálkodásról1 szóló 2004. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Bortv.) 28. §-ában
foglaltakat, miszerint szőlőbort Magyarországról kiszállítani a borászati hatóság tételes
minősítése alapján, kizárólag a borászati hatóság által kiadott szállítmányonkénti minőségi
tanúsítvánnyal szabad. Ezt a minőségi tanúsítványt a kiviteli vámeljárás alkalmával a
vámhatóságnak át kell adni. Ez alól kivételt képez a tételenként legfeljebb 9 literes minta,
ami kereskedelmi forgalomba nem kerül.
72. Szőlőbort tovább feldolgozás céljából Magyarország területéről kivinni csak abban az
esetben lehet, ha azt tételenként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
Borászati Igazgatósága laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok alá vetette és ennek
alapján minőségét megállapította és megfelelőnek minősítette, vagy az Európai Gazdasági
Térség valamely szerződő államának erre hatáskörrel rendelkező szerve, illetve egyéb,
közösségi jogi aktusban meghatározott szervezet a rá vonatkozó szabályok szerint
minőségét megállapította és megfelelőnek minősítette.

VII.

Záró rendelkezések

73. Jelen útmutató az aláírás napjától érvényes. Jelen útmutató érvényessége kezdetének
napjától a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
kiadott 3019/2012. számú útmutató nem alkalmazható.
Budapest, 2013. 09.26.

dr. Vida Ildikó
a Nemzeti Adó-és Vámhivatal
elnöke

6

A Jöt. 18. § (6) bekezdése alapján.
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