A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2014. útmutató
az egyszerűsített eljárások engedélyezéséről és az áruk egyszerűsített eljárásban történő
vámeljárás alá vonásáról

Az áruk egyszerűsített eljárásban történő vámeljárás alá vonásával kapcsolatos uniós
jogszabályok hatékonyabb érvényesítése érdekében az alábbi útmutatót adom ki.
I.

Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek

1. A jogi alapok a következők:
a) a Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról (továbbiakban: Vámkódex) (76. cikk),
b) a Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódexet
létrehozó Tanácsi rendelet végrehajtásáról (továbbiakban: Vámkódex végrehajtási
rendelet) (253–289. cikk),
c) a 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról (továbbiakban:
Vámtörvény) (33. §),
d) a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM
rendelet (továbbiakban: PM rendelet) (59–64. §),
e) a központi vámkezeléssel kapcsolatban a hagyományos saját forrásoknak az uniós
költségvetés számára történő rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti
beszedési költségek megosztásáról szóló Egyezmény kötelező hatályának
elismeréséről és kihirdetéséről szóló 2009. évi XXII. törvény.
2. A Vámkódex 76. cikk (1) bekezdése, valamint a Vámkódex végrehajtási rendelet 253.
cikke értelmében az áruk vámeljárás (kivéve az árutovábbítás vámeljárást) alá vonásának
egyszerűsített eljárásban történő végzésére alapvetően három lehetőség biztosított:
a) vámáru-nyilatkozatnak hiányos adattartalommal, illetve mellékletekkel történő
benyújtása (hiányos vámáru-nyilatkozat);
b) egyszerűsített vámáru-nyilatkozat – mely lehet: hiányos vámáru-nyilatkozat, illetve
kereskedelmi vagy adminisztratív okmány - benyújtása (egyszerűsített
nyilatkozattételi eljárás);
c) árunak a szóban forgó vámeljárás alá vonása nyilvántartásba történő bejegyzéssel
(helyi vámkezelési eljárás).
3. Az egyszerűsített eljárások csupán a vámáru-nyilatkozatok benyújtásának egyszerűsítését
jelentik. A vámellenőrzések (Vámkódex 4. cikk 14. pont) mértékét és gyakoriságát,
különösen az áruvizsgálatot és a mintavételt, az egyszerűsítés alapvetően nem korlátozza.
4. Fontos, hogy azokat a mellékleteket, melyektől a vámeljárás alá vonás függ (pl.
behozatali/kiviteli engedélyek, bizonyos tilalmakhoz és korlátozásokhoz kapcsolódó
okmányok), az egyszerűsített eljárás során ugyanúgy megkövetelheti a vámhatóság, mint
normál eljárásban. Felhívom azonban a figyelmet a Vámkódex végrehajtási rendelet 260.
cikk (4) bekezdéséhez kapcsolódóan a 255. cikk (2) bekezdése szerinti kivételre. Az ekkor
szükséges igazolást általában az érintett melléklet vámáru-nyilatkozaton történő
megjelölésével (ideértve annak számát és a dátumát) bemutatottnak lehet tekinteni. A helyi
vámkezelési eljárás esetén ennek megfelelően kell eljárni, ha ezeket a mellékleteket nem
tárolják együtt a nyilvántartásba történő bejegyzéssel (Vámkódex végrehajtási rendelet
266. cikk (1) bekezdés d) pont).
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II.

Hiányos vámáru-nyilatkozat

5. A hiányos vámáru-nyilatkozat benyújtásával kért eljárást nem előzetesen kiadott általános
engedély alapján lehet végezni, hanem az adott vámkezelést végző vámhivatalhoz
benyújtott hiányos adattartalmú, vagy hiányzó okmányokkal benyújtott (továbbiakban:
„okmány” hiányos vámáru-nyilatkozat) egységes vámokmánnyal. Ennek megfelelően
minden egyes hiányos vámáru-nyilatkozat külön – egyszerűsített eljárás hiányos vámárunyilatkozattal történő engedélyezésére irányuló – kérelemnek minősül. A vámhivatal
ezeket a „kérelmeket” külön-külön bírálja el, és a jogszabályi feltételek fennállása, illetve –
„okmány” hiányos vámáru-nyilatkozat benyújtásakor – különbözeti vámbiztosíték nyújtása
esetén engedélyezi az egyszerűsített eljárás ilyen módon történő végzését. A hiányos
vámáru-nyilatkozat elfogadásának és alkalmazásának feltételeit a Vámkódex végrehajtási
rendeletének 254-259. cikkei, a 268. cikke, a 275. cikke, valamint a 280-281. cikkei
tartalmazzák.
6. A hiányos vámáru-nyilatkozatot akkor fogadja el a vámhivatal, amennyiben az megfelel a
Vámkódex végrehajtási rendelet 254. és 255. cikkeiben, vagy a 268. cikkében, vagy a 275.
cikkében, vagy a 280. és 281. cikkeiben foglaltaknak. Az adatok és a mellékletek
hiányának külön indoklása csak akkor szükséges, ha a nyilatkozattevő nem csak
alkalmanként ad hiányos vámáru-nyilatkozatot.
7. Hiányos vámáru-nyilatkozat benyújtása esetén az egységes vámokmány „Nyilatkozat”
rovatának második alrovatában a „B” nyilatkozattípus kódot kell feltüntetni.
8. Egyszerűsített nyilatkozattételi (illetve helyi vámkezelési) eljárásban benyújtott kiegészítő
vámáru-nyilatkozat adás során szintén a vámhivatal elfogadhatja az „okmány” hiányos
vámáru-nyilatkozatot a Vámkódex végrehajtási rendeletének 253-259. cikkeiben foglaltak
betartásával. A vonatkozó egyszerűsített engedélyhez nyújtott biztosíték ezekben az
esetekben is vonatkozik az esetlegesen keletkező vám és nem közösségi adókra és díjakra.
III.

Az egyszerűsített nyilatkozattételi és a helyi vámkezelési eljárás közös szabályai
1. Engedélyezés

9.

Az egyszerűsített eljárások engedélyezésére – kivéve, ha azt a gazdasági vámeljárások
engedélyezésére benyújtott kérelemben kérik, illetve a hiányos vámáru-nyilatkozattal kért
egyszerűsített eljárás kivételével – a kérelmező vámügyi nyilvántartásának helye szerint
illetékes megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, illetve az 1. számú Repülőtéri
Igazgatóság jogosult (a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről szóló 273/2010. (XII.
9.) Korm. rendelet alapján), továbbá a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri
Igazgatósága (továbbiakban: KAVIG) (ezek az igazgatóságok a továbbiakban:
vámhivatalok) jár el az említett Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott
eljárások tekintetében.
Ha a kérelmező több telephely vonatkozásában kéri az engedély kiadását az adott
vámeljárásra, és ezek a telephelyek több vámhivatal területén vannak, akkor a kérelmező
székhelye szerint illetékes vámhivatal jogosult az engedélyezésre, ha a székhelye szerint
illetékes vámhivatal illetékességi területén is vannak a kérelmezőnek vámügyi
nyilvántartásai. Ha a kérelmező több telephely vonatkozásában kéri az engedély kiadását
az adott vámeljárásra, és ezek a telephelyek több vámhivatal területén vannak, de a
kérelmező székhelye szerint illetékes vámhivatal illetékességi területén nincsenek vámügyi
nyilvántartásai, akkor annak a vámügyi nyilvántartásának helye szerint illetékes
vámhivatal jogosult az engedélyezésre, ahol a kérelmező az engedély kiadását kéri.
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Gazdasági vámeljárás egyszerűsítését az a vámhivatal engedélyezi, amely a gazdasági
vámeljárást engedélyezi. Az A típusú vámraktárban egyszerűsített eljárást csak a
vámraktár üzemeltetője részére lehet engedélyezni. A kiviteli eljárások egyszerűsítése a
Vámkódex 76. cikk (1) bekezdésének c), pontja, valamint a Vámkódex végrehajtási
rendelet 279., 283.-287. cikkei alapján, helyi vámkezelési eljárás alkalmazásával
lehetséges.
10. A kérelmet csak akkor fogadja be a vámhivatal, ha azt a Vámkódex végrehajtási rendelet
67. számú melléklete szerinti formában nyújtják be. Az egyszerűsített eljárások csak akkor
engedélyezhetők, ha a Vámkódex végrehajtási rendelet 253b. és 253c. cikke szerinti
feltételek teljesülnek és a kérelmező a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 3. pontja szerinti
megbízható vámadós. A PM rendelet 60. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján az
egyszerűsített eljárás engedélyese az engedélyező vámszerv által – a Vámkódex
végrehajtási rendelet 266. cikk (3) bekezdésében foglaltak fenntartásával – jóváhagyott, a
vámellenőrzés céljára is megfelelő nyilvántartást köteles vezetni, melyből megállapíthatók
az egyszerűsített eljárás alatt álló áruk adatai. A nyilvántartásnak a PM rendelet 60. § (2)
bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
11. A Vámkódex végrehajtási rendelet 253c. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek
vizsgálatát a kérelmező székhelye, ennek hiányában telephelye szerinti regionális vám- és
pénzügyőri főigazgatóság székhelye szerinti vám- és pénzügyőri igazgatóság a régió egész
területén végzi el. Budapest és Pest megye közigazgatási területén az Észak-budapesti
Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság – kivéve azon kiemelt adózókat, amelyeknek a székhelye
Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, mivel ebben az esetben a
KAVIG – végzi el.
12. Amennyiben az engedélyező vámhivatal nem azonos az AEO feltételek vizsgálata
tekintetében illetékes vámhivatallal, az engedélyező vámhivatal tájékoztatja a kérelmezőt a
vámhivatal részéről - a Vámkódex végrehajtási rendelet 253c. cikk (1) bekezdésének első,
illetve második bekezdésében meghatározott feltételek vizsgálata tekintetében - kijelölt
kapcsolattartó személyéről és elérhetőségéről, illetve az engedélyező szerv részéről kijelölt
kapcsolattartó személyéről és elérhetőségéről.
13. Az engedély kiadási feltételeinek vizsgálata (mind az engedély kiadása, mind a feltételek
monitoringja) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) VI. Fejezete szerinti vonatkozó
rendelkezések szerint kerül lefolytatásra.
14. Amennyiben az adott vámeljáráshoz biztosítékot kell nyújtani, az engedély csak akkor
kerül kiadásra, ha a Vámkódex végrehajtási rendelet 253. cikk (5) bekezdése alapján a
Vámtörvény 44. § (2) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtottak.
15. Az engedélyező határozat megsemmisítése, visszavonása, felfüggesztése vagy módosítása
a Vámkódex végrehajtási rendelet 253d-253g. cikkéhez, valamint a PM rendelet 62. §-ához
kapcsolódóan a Vámkódex 8. és 9. cikke szerint történik.
16. Az engedély visszavonásának feltételei akkor is teljesülnek, ha az engedélyes megbízható
vámadós jogállását elveszíti, illetve, ha a kötelezettségeinek ismételten nem tesz eleget, így
például, ha a behozatali vámokat rendszeresen az esedékesség napja után fizeti meg, még
akkor is, ha a fizetés a Vámkódex 232. cikke szerinti határidőn belül megtörténik, vagy ha
az esedékes és fizetési felszólítást eredményező összegeket nem fizeti meg és ezért
végrehajtási intézkedéseket kell bevezetni.
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2. Az engedély keretében folytatott tevékenység
17. Amennyiben az engedélyezett vámeljárás nem vámraktározás vámeljárás (ide nem értve a
D típusú vámraktári engedélyezést, illetve az olyan E típusú vámraktári engedélyezést,
amikor a Vámkódex végrehajtási rendelet 525. cikk (3) bekezdése alapján az E típusú
vámraktárra vonatkozó engedély a D típusnál meghatározott eljárások alkalmazását írja
elő), az engedélyben meghatározásra kerül, hogy – amennyiben az engedélyezett
vámeljárást átmeneti megőrzés, vagy árutovábbítás előzte meg – az átmeneti megőrzés
vagy az árutovábbítás vámeljárás azonosítóit fel kell tüntetni a kiegészítő vámárunyilatkozaton, az azonosítók kivezetése érdekében.
IV.

Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás
3. Engedélyezés

18. Az egyszerűsített nyilatkozattételi eljárást olyan árukra engedélyezi a vámhivatal, melyeket
a vámhivatalnál vám elé állítanak. A kérelem együtt járhat további könnyítések (pl.: a
vámérték megállapításakor külföldi valuták egységes átváltása, Vámkódex végrehajtási
rendelet 172. cikk) engedélyezésének kérelmezésével, illetve együtt jár a halasztott
vámfizetés biztosításával (Vámtörvény 54. § (1)-(2) bekezdése).
19. A Vámtörvény 33. § (2) bekezdése szerint amennyiben az egyszerűsített eljárásra irányuló
kérelem nem egységes engedély kiadására irányul, az engedélyt 90 naptári napon belül
állítja ki a vámhatóság. Amennyiben a kérelmező a Vámkódex végrehajtási rendelet 14a.
cikke (1) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtokosa, az
említett határidő 60 naptári nap. Az ügyintézési határidő kezdő napja a kérelemnek a
Vámkódex végrehajtási rendelet 253b. cikkében foglaltak szerinti befogadását követő nap.
Az engedély a Ket. 72. §-ában foglalt alaki előírásoknak megfelelő határozat
meghozatalával kerül kiadásra, melynek mellékletét képezi a Vámkódex végrehajtási
rendelet 67. számú mellékletében szereplő, előírásszerűen kitöltött „Engedély
egyszerűsített eljárások használatára” vonatkozó formanyomtatvány. A határozatnak
szintén mellékletét képezi egy tájékoztató az egyszerűsített nyilatkozattételi és a helyi
vámkezelési eljárásra szóló engedély kibocsátását követő bejelentési kötelezettségről.
20. A vámeljárás alá vonást végző vámhivatal (továbbiakban: intéző vámhivatal)
meghatározása az esetleges különleges körülményekre (tiltó és korlátozó rendelkezések,
különös illetékességgel rendelkező vámhivatalok) figyelemmel történik.
21. A kiegészítő vámáru-nyilatkozat benyújtására alapvetően az engedélyező vámhivatal kerül
kijelölésre (továbbiakban: elszámoló vámhivatal), de ettől eltérően más – az engedélyezési
eljárásba is bevont – vámhivatal is kijelölésre kerülhet elszámoló vámhivatalként.
22. Kiegészítő vámáru-nyilatkozat a vámraktározási eljárásban nem szükséges (a Vámkódex
végrehajtási rendelet 271. cikke alapján), de a Vámkódex végrehajtási rendelet 529. cikk
(1) bekezdése szerint a vámfelügyelethez, valamint az éves készletjegyzéktől függetlenül a
raktárkészlet-listájából havonta egy kivonatot megkövetel a felügyeletet ellátó vámhivatal
a következő naptári hónap 10-ig.
23. Az egyszerűsített vámáru-nyilatkozat formája lehet:
a) elektronikus formában benyújtott EV-n tett hiányos vámáru-nyilatkozat, vagy
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b) valamely elektronikus formában benyújtott adminisztratív vagy kereskedelmi okmány
(számlák, fuvarozási okmányok vagy hasonló okmányok; postai küldemények
vámokmányai; egyszerűsített vasúti árutovábbítási okmány stb.).
Az egyszerűsített vámáru-nyilatkozatnak legalább a Vámkódex végrehajtási rendelet 30A.
számú mellékletének 7. táblázatában megjelölt adatokat tartalmaznia kell. A D típusú
vámraktárnál, illetve az olyan E típusú vámraktárnál, amikor a Vámkódex végrehajtási
rendelet 525. cikk (3) bekezdése alapján az E típusú vámraktárra vonatkozó engedély a D
típusnál meghatározott eljárások alkalmazását írja elő, minden esetben a Vámkódex
végrehajtási rendelet 269. cikk (2) bekezdés szerint az áruk vámértékét kell megadni,
valamint adott esetben be kell nyújtani a szükséges vámérték-bevallást és a hozzátartozó
számlákat (Vámkódex végrehajtási rendelet 220. cikk (1) bekezdés a) pont és 218. cikk
(1) bekezdés a) és b) pont).
24. A Vámkódex végrehajtási rendelet 262. cikk (1) bekezdés második albekezdése szerinti
határidőként heti időszak vagy hónap kerül meghatározásra. Igazolt igény esetén a
kiegészítő vámáru-nyilatkozat – változatlan elszámolási időszak mellett – részletekben is
benyújtható.
25. Kiegészítő vámáru-nyilatkozatként az EV-t kell használni, melyen az egyszerűsített
vámáru-nyilatkozatokból származó adatokat fel kell tüntetni, az intéző vámhivatal által
megállapított eltérések figyelembevételével – méghozzá változtatás nélkül, amennyiben
nem a vámérték ideiglenes megadásával kapcsolatos adatokról van szó – és a további
szükséges adatokkal ki kell egészíteni.
26. Közvetett képviselet esetén alapvetően külön kiegészítő vámáru-nyilatkozatot követel meg
a vámhivatal minden képviselt személyre.
27. Az eljárás áttekinthetőségének érdekében a kiegészítő vámáru-nyilatkozat benyújtásától
nem tekint el a vámhivatal.
28. Kérelemre engedélyezhető, hogy a kiegészítő vámáru-nyilatkozathoz a számlának csak egy
másolatát kelljen mellékelni, ha az engedélyes kötelezi magát, hogy a nyilatkozattevő a
könyvelési bizonylatként szolgáló áruszámlákat úgy jelöli, hogy azokat az érintett
kiegészítő vámáru-nyilatkozathoz nehézség nélkül hozzá lehet rendelni (pl. az időszak és a
kiegészítő vámáru-nyilatkozat számának megadásával).
29. Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás esetén (ide értve az aktív feldolgozás, vám
visszatérítési eljárást is) a kiegészítő vámáru-nyilatkozat benyújtásának határideje a
könyvelésbe vétel Vámkódex 218. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidejére
figyelemmel (az elszámolási időszak lejártát követő legfeljebb ötödik napként) kerül
meghatározásra. A fizetési határidő meghatározása a Vámkódex 222. cikk (1) bekezdés a)
pont második alpontjában, valamint a Vámtörvény 54. § (1) bekezdés b) pontjában
foglaltak szerint történik.
30. Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás esetén (ide értve az aktív feldolgozás, vám
visszatérítési eljárást is) az egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás keretében keletkező vám
és nem közösségi adók és díjak együttes összegére – a fizetési határidő (heti vagy havi
halasztott fizetés) figyelembevételével – azon vám és nem közösségi adók és díjak
mértékében biztosítékot követel meg a vámhivatal, melyek az engedélyezett elszámolási
időszak alatt (heti vagy havi) keletkeznek.
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31. A biztosíték nyújtására egyebekben a Vámkódex 189-200. cikkei, a Vámkódex
végrehajtási rendelet 857. és 858. cikkei, valamint a Vámtörvény 42-48. §-ai, illetve a PM
rendelet 42-50/A. §-ai vonatkoznak.
4. Az engedély keretében folytatott tevékenység
32. Amennyiben egyszerűsített vámáru-nyilatkozatot adnak be az intéző vámhivatalnál, az
megvizsgálja, hogy a vámáru-nyilatkozat elfogadásának feltételei fennállnak-e. A
feltételek fennállása esetén az egyszerűsített vámáru-nyilatkozat elfogadásra kerül.
33. Az egyszerűsített vámáru-nyilatkozatok kapcsán benyújtott kiegészítő vámáru-nyilatkozat
esetében az elszámoló vámhivatal megvizsgálja, hogy valamennyi küldemény adatai
feltüntetésre kerültek-e a kiegészítő vámáru-nyilatkozatban és, hogy megegyeznek-e az
áruk kiegészítő vámáru-nyilatkozatban szereplő adatai az egyszerűsített vámárunyilatkozatokban szereplőkkel.
34. A Vámkódex 218. cikk (1) bekezdés második albekezdése értelmében az engedélyezett
elszámolási időszakot követő öt napon belül megtörténik a könyvelésbe vétel, illetve a
vámtartozás közlése.
V.

Helyi vámkezelési eljárás
5. Engedélyezés

35. A helyi vámkezelési eljárásra vonatkozó engedélyt a Vámkódex végrehajtási rendeletének
263-264. cikkeiben, a 272-274. cikkeiben, a 276. cikkében, valamint a 283-287. cikkeiben
foglalt rendelkezések alapján minden személynek meg kell adni, aki az árukat a saját
helyiségében vagy területén, vagy a vámhatóság által megjelölt vagy jóváhagyott egyéb
helyeken kívánja a kért vámeljárás alá vonni, és aki az engedélyező vámhivatalnál e célból
az engedély megadásához szükséges valamennyi adatot tartalmazó írásbeli kérelmet nyújt
be.
36. Engedélyezhető a helyi vámkezelési eljárás, ha
a) az eljárás alá vonandó áruk köre meghatározható a jelen útmutató 42. pontja alapján,
b) az áruk olyan pontosan leírhatók, hogy azokat sem a vámtarifába történő besorolásuk,
sem az esetleges különleges körülmények (pl. kedvezmény, tilalmak és korlátozások,
külgazdasági jogi szabályok) megállapítása érdekében nem szükséges rendszeresen
áruvizsgálat alá vonni.
37. Kiviteli vámeljárás esetén az engedély kiadásához szükséges továbbá, hogy az ügyfélnek
rendelkezésére álljon olyan, teljes adattartalmú vámáru-nyilatkozat benyújtására alkalmas
bejelentő szoftver, amely előzetesen a vámhatóság által bevizsgálásra került. Az e-vám
kommunikációra
való
alkalmasság
tekintetében
az
OPENKKK
(https://openkkk.nav.gov.hu/default.aspx) portálon publikált forgatókönyvnek megfelelően
kell a bevizsgálást elvégezni. Abban az esetben, ha az exportáló/képviselője olyan
szoftverrel dolgozik, amely az e-vám kommunikációra való alkalmasság tekintetében már
a fejlesztő szoftverház által bevizsgáltatásra került, további teendője nincs.
38. A kérelem együtt járhat további könnyítések (pl.: a vámérték megállapításakor külföldi
valuták egységes átváltása, Vámkódex végrehajtási rendelet 172. cikk) engedélyezésének
kérelmezésével, illetve együtt jár a halasztott vámfizetés kötelező jellegű biztosításával
(Vámkódex 222. cikk (1) bekezdés a) pont második alpontja, 226. cikk c) pont,
Vámtörvény 54. §. (2) bekezdés).
6

39. A Vámtörvény 33. § (2) bekezdése szerint amennyiben az egyszerűsített eljárásra irányuló
kérelem nem egységes engedély kiadására irányul, az engedélyt 90 naptári napon belül
állítja ki a vámhatóság. Amennyiben a kérelmező a Vámkódex végrehajtási rendelet 14a.
cikke (1) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtokosa, az
említett határidő 60 naptári nap. Az ügyintézési határidő kezdő napja a kérelemnek a
Vámkódex végrehajtási rendelet 253b. cikkében foglaltak szerinti befogadását követő nap.
Az engedélyt a Ket. 72. §-ában foglalt alaki előírásoknak megfelelő határozat formájában
adja ki a vámhivatal, melynek kötelező mellékletét képezi a Vámkódex végrehajtási
rendelet 67. számú mellékletében szereplő, előírásszerűen kitöltött „Engedély
egyszerűsített eljárások használatára” vonatkozó formanyomtatvány. A határozatnak
szintén mellékletét képezi egy tájékoztató az egyszerűsített nyilatkozattételi és a helyi
vámkezelési eljárásra szóló engedély kibocsátását követő bejelentési kötelezettségről.
40. Az engedélyes – közvetlen képviselőként eljárva – abban az esetben, illetve azon
képviselni kívánt személyek vonatkozásában veheti az árukat a nyilvántartásába, ha ezt az
engedélyező vámhivatal engedélyezte számára, illetve a képviselni kívánt személy a
részére kiadott engedély mellékletében feltüntetésre került.
41. Közvetlen képviselet esetén olyan mértékű biztosítékot követel meg a vámhivatal, hogy az
megfeleljen a Vámtörvény 45. § (3) bekezdésében, illetve a PM rendelet 60/A. § (3)
bekezdésében foglaltaknak. Közvetlen képviselet alkalmazhatóságával kiadott
egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedélyhez kapcsolódó bankgarancia vámhatóság által
elfogadható formája a NAV internetes honlapján megtalálható.
42. Az árukat az engedélyben, vagy a kérelmező által benyújtott – az engedély mellékletét
képező – árujegyzékben olyan pontosan kell leírni, amennyire ez vámhatósági célokra
szükséges (pl. vámtarifába történő besorolás, tilalmak és korlátozások, piaci rendtartás).
Ezen kívül meg kell adni
a) a nyilatkozattevő által megadott árumegnevezést és áruleíró rendszere szerinti
azonosítókat (pl. cikkszám) és
b) a KN-kódot (nyolc számjegy).
43. Az adott vámeljárásban tilalmat vagy korlátozást tartalmazó kereskedelempolitikai
intézkedés hatálya alá eső áruk engedélybe történő feltételét akkor hagyja jóvá a
vámhivatal, ha a kereskedelempolitikai intézkedésben megkövetelt okmány benyújtása a
Vámkódex végrehajtási rendelet 266. cikk (1) bekezdése d) pontja szerint értesítés
mellékleteként megtörténik. A részleteket – adott esetben az illetékes hatósággal történt
egyeztetést követően – az engedélyben rögzíti a vámhivatal.
44. Olyan áruk tekintetében, amelyeket a vám elé állítás követelménye alóli mentesítéssel
hoznak be az Unió vámterületére, előírja a vámhivatal, hogy az árukat mely helyekre kell
szállítani (Vámkódex 38. cikk (1) bekezdés).
45. A kiegészítő vámáru-nyilatkozat benyújtására (elszámoló vámhivatal) alapvetően az
engedélyező vámhivatal kerül kijelölésre, de ettől eltérően más – az engedélyezési
eljárásba is bevont – vámhivatal is kijelölhető elszámoló vámhivatalnak. Kiegészítő
vámáru-nyilatkozat a vámraktározási eljárásban nem szükséges (a Vámkódex végrehajtási
rendelet 274. cikke alapján), de a Vámkódex végrehajtási rendelet 529. cikk (1) bekezdése
szerint a vámfelügyelethez, valamint az éves készletjegyzéktől függetlenül a raktárkészletlistájából havonta egy kivonatot követel meg a felügyeletet ellátó vámhivatal a következő
naptári hónap 10-ig.
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46. A helyi egyszerűsített nyilvántartásba történő bejegyzés a vám elé állítás helyén vagy –
olyan áruk esetében, amelyeket a vám elé állítás követelménye alóli mentesítéssel hoznak
be az Unió vámterületére – a vámhivatal által meghatározott helyen történik. A Vámkódex
végrehajtási rendelet 266. cikk (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
engedélyezhető, hogy a nyilvántartásba bevezetést a vállalati nyilvántartásba vétel
helyettesítse, amennyiben az tartalmazza a fenti jogszabályi hely által meghatározott
adatokat.
47. Vámraktározás esetén a Vámkódex végrehajtási rendelet 273. cikk (1) bekezdés szerinti
kötelezettségek csak akkor teljesítendők, ha az áruk a vámraktárba vagy raktározási helyre
ténylegesen megérkeztek és oda felvételt nyertek. A Vámkódex végrehajtási rendelet 266.
cikk (1) bekezdés a) pont ii) alpontjában leírt szabályozásnak megfelelően az áruk
vámraktárba történő felvételéig igénybe vehető az átmeneti megőrzés, a Vámkódex 49.
cikkében megjelölt határidő figyelembe vételével. Ez nem zárja ki azt, hogy a vámraktár
helyeit először átmeneti megőrzési raktár céljára használják.
48. A vámhivatal külön kiegészítő vámáru-nyilatkozatot követel meg mind közvetlen, mind
közvetett képviselet esetén minden képviselt személyre.
49. Az engedélyező vámhivatal a Vámkódex végrehajtási rendelet 266. cikk (1) bekezdése
alapján az engedélyben előírja, hogy az engedélyes valamennyi áru érkezését
haladéktalanul jelezze az intéző vámhivatal felé.
6. Értesítés az áruk nyilvántartásba vételéről
50. Az értesítésnek elektronikusnak kell lennie, az engedélyes ezen útmutató 1. számú
melléklete szerinti „Értesítés” megküldésével csak kivételes esetben teljesítheti értesítési
kötelezettségét.
51. Amennyiben a vizsgálat szükségességének megítéléséhez az „Értesítés”-en vagy az
elektronikus bejelentésen kívül további okmányokra van szükség, azt bekéri a vámhivatal
az engedélyestől. Az intéző vámhivatal a rendelkezésére bocsátott okmányok („Értesítés”,
elektronikus bejelentés adatai, esetleg számla stb.) és a korábbi vizsgálatai alapján
eldöntheti, hogy az áruk fizikai vizsgálatára, mintavételre, vámérték vizsgálatra, származás
megerősítésre szükség van-e, illetve végrehajthatja azokat.
52. Helyi vámkezelési engedély vonatkozásában a Vámkódex végrehajtási rendelet 266. cikk
(2) bekezdés b) pontja, 273. cikk (2) bekezdése, valamint 276. cikke szerint a vámhatóság
azzal a feltétellel, hogy ez nem befolyásolja az eljárások megfelelő lefolytatását, kérelemre
mentesítheti az engedélyest azon kötelezettség alól, hogy az áruk érkezéséről minden egyes
alkalommal tájékoztassa az illetékes vámhivatalt. E könnyítésre kizárólag akkor van mód
és lehetőség, amennyiben a szóban forgó áruk jellege és az áruforgalom gyorsasága ezt
indokolttá teszi.
53. A bejelentési kötelezettség alóli teljes mentesítést az engedély kiadásakor bizonyos
különleges körülmények között, amennyiben a szóban forgó áruk jellege és az áruforgalom
gyorsasága ezt indokolja (összhangban a Vámkódex végrehajtási rendelet 266. cikk (2)
bekezdés b) pontjával) kizárólag akkor adja meg a vámhivatal, ha a kérelmező AEOC vagy
AEOF tanúsítvánnyal rendelkezik, és az általa vámeljárás alá vonni kért árukör
tekintetében nincs kockázat. A vámhivatal a későbbiekben bejelentési kötelezettséget
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bármikor előírhat. A különleges körülmény fennállását a kérelmezőnek igazolnia kell, és
azt a vámhivatal minden esetben vizsgálja.
54. Az értesítési kötelezettség alól az engedélyest – forgalomtól és árukörtől függően – az
engedély kiadását követő legalább három hónapig mentesíteni nem lehet.
55. A Vámkódex 76. cikk (3) bekezdés második fordulata alapján a helyi nyilvántartásba
történő bejegyzés azonos joghatállyal bír a normál vámáru-nyilatkozat elfogadásával. A
helyi nyilvántartásba történő bejegyzés a Vámkódex végrehajtási rendeletének 266. cikk
(2) bekezdés b) pontja, illetőleg 273. cikk (2) bekezdése alapján kizárólag akkor
egyenértékű az áru kiadásával, amennyiben az engedélyező vámhivatal az adott áru
tekintetében mentesítette az engedélyest a bejelentési kötelezettség alól. Minden egyéb
esetben az áru kiadásáról az intéző vámhivatal értesítést küld az engedélyes részére. Az
értesítés megérkezése előtt az áruk nem használhatók fel. Amennyiben ez mégis
megtörténik, e cselekmény az engedélyben meghatározott kötelezettség megszegésének
minősül.
56. A Vámkódex végrehajtási rendelet 266. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján – a
kérelmezővel az engedélyezés során történt dokumentált egyeztetést követően, és
amennyiben nem kockázatos – az engedélyben meghatározható, hogy az értesítést az áruk
megérkezését megelőzően tegyék meg. Ebben az esetben az engedélyben meg kell jelölni
azt a legkorábbi időpontot, amennyivel a megérkezést megelőzően a bejelentést meg kell
tenni.
57. Már az engedélyezés során bizonyos különleges körülmények között, amennyiben a
szóban forgó áruk jellege és az áruforgalom gyorsasága ezt indokolja (összhangban a
Vámkódex végrehajtási rendelet 266. cikk (2) bekezdés b) pontjával) részlegesen akkor
mentesítheti a vámhivatal a kérelmezőt a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben:
a) az általa vámeljárás alá vonni kért árukör tekintetében nincs kockázat, és
b) a szóban forgó árukat a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül már fizikai
vizsgálat – esetleg mintavételi eljárás – alá vonták (vagy van rájuk alkalmazható
érvényes kötelező tarifális felvilágosítás), és a vizsgálatok nem tártak fel (sem
áruosztályozásbeli, sem mennyiségi) eltérést, és
c) a szóban forgó áruk vámértékét a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül már
vizsgálat tárgyává tették, és a vizsgálat a bevallott vámérték elfogadásával zárult és
d) a szóban forgó áruk származási országa utólag is egyértelműen megállapítható (vagy
van rájuk érvényes, kiadott kötelező érvényű származási felvilágosítás-KKSz).
58. Sem az engedélyezés során, sem azt követően nem mentesülnek a bejelentési kötelezettség
alól azok az áruk, melyek tekintetében az adott vámeljárás alkalmazásához egyéb okmány,
dokumentum (pl. behozatali engedély, vámkontingens okmány stb.) eredetben történő
bemutatása szükséges, vagy amelyek tiltó/korlátozó kereskedelempolitikai intézkedések
hatálya alá tartoznak az adott vámeljárásban.
59. A D típusú vámraktárra vonatkozó engedély kiadása során, illetve az olyan E típusú
vámraktári engedély kiadása során, amikor a Vámkódex végrehajtási rendelet 525. cikk (3)
bekezdése alapján az E típusú vámraktárra vonatkozó engedély a D típusnál meghatározott
eljárások alkalmazását írja elő, a szabad forgalomba bocsátásra irányuló helyi vámkezelési
eljáráshoz kapcsolódó tiltó/korlátozó kereskedelempolitikai intézkedésekre kell
figyelemmel lenni, mivel a Vámkódex végrehajtási rendelet 266. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján a vámraktározási eljárás alá vonásra és a szabad forgalomba bocsátásra csak
egy értesítés kerül megkövetelésre.
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60. A Vámkódex 78. cikke szerint az áru kiadását követően is lehetőség van az áru
megvizsgálására, mintavételre, vagy az ügylet körülményeinek teljes körű
felülvizsgálatára.
61. Az engedély birtokosa az általa vezetett helyi nyilvántartásban rögzíti az áruk kiadásának
időpontját, óra-perc pontossággal. Ez az időpont az engedélyes által beküldött értesítésre
adott vámhivatali válaszban meghatározott időpont, illetve az áruvizsgálat vagy az
árunyilatkozat egyéb ellenőrzését követően a vámhivatal által megadott időpont. Értesítési
kötelezettség alóli mentesítés esetén az áruk kiadásának időpontja a helyi nyilvántartásban
történt bejegyzés időpontja.
62. Ha a vámhatóság nem kíván vámvizsgálatot tartani, és erről értesítést küld az engedélyes
részére, az áruk megérkezését és vám elé állítását követően azok helyi nyilvántartásba
történő bejegyzésének időpontja megegyezik az áru kiadásának időpontjával. Amennyiben
az intéző vámhivatal vizsgálatot kíván tartani, azt az áruk vám elé állítását, és a helyi
nyilvántartásba történő bejegyzését követően végzi el (Vámkódex végrehajtási rendelet
201. cikk (2) bekezdés harmadik fordulata).
63. Az elszámolási időszak, a kiegészítő vámáru-nyilatkozattal kapcsolatos alakiságoknak, a
kiegészítő vámáru-nyilatkozat benyújtási határidejének, a behozatali vámok és nem
közösségi adók, díjak megfizetési határidejének, valamint a biztosítéknyújtás
meghatározásakor az egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás (IV. Fejezet) szabályai
alkalmazandóak.
64. Kiviteli vámeljárás esetén, mivel ebben a vámeljárásban teljes adattartalmú vámárunyilatkozatokat nyújt be az engedélyes, az engedély hivatkozást tartalmaz az üzemszüneti
eljárás során követendő eljárásra is. Üzemszünet esetén alkalmazott papír alapú eljárás
során az engedélyes előre kiadott tételszámok felhasználásával folytatja tevékenységét. A
tételszámok kiadásáról az engedély kibocsátásával egyidejűleg történik rendelkezés. Az
ilyen engedélyben engedélyezik a Vámkódex végrehajtási rendelet 62. számú
mellékletében szereplő különleges bélyegző mintáját. A Vámkódex végrehajtási rendelet
62. számú mellékletében meghatározott bélyegzőlenyomat mintájának 2. (Vámhivatal)
részében a kiviteli vámhivatalnak kell szerepelnie.
65. Amennyiben a kiviteli vámhivatal eltér az engedélyt kiadó vámhivataltól, abban az esetben
is a kiviteli vámhivatalnak kell a mintában szerepelnie.
66. Amennyiben az engedély alapján az áruk kiviteli vámeljárás alá vonására több kiviteli
vámhivatalnál is sor kerülhet, akkor valamennyi kiviteli vámhivatal tekintetében
engedélyezésre kerül az üzemszünet esetén használandó különleges bélyegző
lenyomatának mintája. Az engedélyesnek minden esetben arra a kiviteli vámhivatalra
engedélyezett bélyegző lenyomatot alkalmazza üzemszünet esetén, amelynél a vámárunyilatkozat bejelentésére sor kerül. Az engedélyben – a Vámkódex végrehajtási rendelet
287. cikke alapján – továbbá meghatározásra kerül, hogy az elfogadott exportőrnek minden
szükséges intézkedést meg kell tennie a Vámkódex végrehajtási rendelet 62. számú
mellékletében meghatározott, és számára üzemszünet esetére engedélyezett különleges
bélyegző lenyomatának megőrzése érdekében. Az engedélyezési dokumentáció
tartalmazza az engedélyes erre irányuló kötelezettségvállalását is. Az engedélyben
lehetőség van továbbá annak meghatározására, hogy – a Vámkódex végrehajtási rendelet
286. cikk (2) bekezdése alapján – a bélyegző lenyomata előre rányomtatásra kerüljön a
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kiviteli kísérőokmányra (továbbiakban: KKO). A nyomtatást a vámhatóság által erre is
bevizsgált, és elfogadott szoftverrel kell végezni.
7. Változások bejelentése
67. Az engedélyes az árujegyzék módosításairól haladéktalanul, legkésőbb a kiegészítő
vámáru-nyilatkozat benyújtási határidejéig tájékoztatja az engedélyező/elszámoló
vámhivatalt.
68. Az engedélyes haladéktalanul közölni köteles az engedélyező vámhivatallal az
engedélyezési feltételekben bekövetkezett változásokat, ideértve a PM rendelet 60/A. § (1)
bekezdése szerinti engedélyes esetén az általa képviselni kívánt személyek körében
bekövetkező változást is. Az engedélyező vámhivatal az engedélyezési feltételek meglétét
megvizsgálja, és ennek megfelelően dönt a tevékenységi engedély módosításáról. Az
engedélyes által képviselni kívánt új személy/ek árujának helyi vámkezelési eljárásba
vonására csak az engedély vonatkozó módosítása alapján van lehetőség (PM rendelet 61.
§).
69. Olyan áruk tekintetében, amelyeket a vám elé állítás követelménye alóli mentesítéssel
hoznak be az Unió vámterületére, az áruk megjelölt helyre történő megérkezését követően
haladéktalanul megvizsgálja a vámhivatal, hogy az áruk fajtája, jellege és mennyisége a
kísérő okmányokon szereplő adatokkal egyezik-e.
8. Az engedély keretében folytatott tevékenység az intéző vámhivatalnál
70. A nyilvántartásba vételi értesítés megérkezése után az intéző vámhivatal dönt arról, hogy
az értesítésen szereplő árukat milyen mértékben vizsgálja meg (Vámkódex 68. cikk). Az
előzetes értesítés eseteiben a döntésről legkorábban az áruk vám elé állítását követően
értesíti az intéző vámhivatal az engedélyest.
71. Az ellenőrzés tárgyát és eredményeit rögzíteni kell. Ha az értesítés nem elektronikusan
történik, akkor a vámhivatali megállapítások egy példányát az engedélyes kapja.
9. Az engedély keretében folytatott tevékenység az elszámoló vámhivatalnál
72. A vámhivatal megvizsgálja, hogy benne van-e valamennyi nyilvántartásba vett küldemény
a kiegészítő vámáru-nyilatkozatban és, hogy megegyeznek-e az áruk kiegészítő vámárunyilatkozatban szereplő adatai a vámhivatali megállapításokban szereplőkkel.
73. A kiegészítő vámáru-nyilatkozat vizsgálata során az áruk vámeljárás alá vonásához
kapcsolódó, nem pénzügyi jellegű előírásokra (pl. kereskedelempolitikai intézkedések,
beleértve a külgazdasági jogot, egyéb tilalmak és korlátozások, piaci rendtartás,
külkereskedelmi statisztika) is figyelemmel van a vámhivatal. Azt különösen megvizsgálja,
hogy az árukhoz van-e esetlegesen előírt megfigyelési okmány, behozatali engedély,
behozatali ellenőrző jelentés, származási bizonyítvány vagy származási nyilatkozat. A
Vámkódex 218. cikk (1) bekezdés második albekezdése értelmében az engedélyezett
elszámolási időszakot követő öt napon belül a könyvelésbe vételnek, illetve a vámtartozás
közlésének meg kell történnie.
74. Olyan áruk tekintetében, amelyeket a vám elé állítás követelménye alóli mentesítéssel
hoznak be az Unió vámterületére alkalomszerűen – adott esetben a helyileg illetékes
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vámhivatal bevonásával – megvizsgálja a vámhivatal, hogy az árukat az arra meghatározott
helyre szállították-e és szabályosan bejegyezték-e a nyilvántartásba.
10. A kiviteli vámeljárásra vonatkozó különleges rendelkezések
75. Az egyszerűsített kiviteli vámeljárás során
a) az egyszerűsített kiviteli vámeljárásra vonatkozó engedéllyel rendelkező
exportáló/képviselője – a vámjogszabályokban meghatározott módon – elektronikus
üzenet formájában kezdeményezi a kiviteli vámeljárást a kiviteli vámhivatalnál (ennek
feltétele, hogy teljes adattartalmú árunyilatkozatot adjon),
b) a kiviteli vámhivatal elektronikus úton kiviteli vámeljárásra kiadja az árut az
exportálónak/képviselőjének,
c) az exportáló/képviselője saját rendszeréből kinyomtatja a KKO-t, amelyet
kiléptetéskor a szállítmánnyal együtt bemutat (azon esetekben, amikor az egész
kiviteli műveletre Magyarországon kerül sor, elegendő a KKO első oldalának
kinyomtatása. Ebben az esetben a magyarországi kiléptető vámhivatalnál csak a KKO
első oldala kerül bemutatásra),
d) kiléptetéskor a kiléptető vámhivatal az ellenőrzési eredményeket tartalmazó
elektronikus üzenetet küld a kiviteli vámhivatalnak,
e) a kiviteli vámhivatal a kiléptető vámhivataltól elektronikus úton megkapott, az
ellenőrzési eredményeket tartalmazó üzenetet úgyszintén elektronikus úton továbbítja
az exportálónak/képviselőjének (a kiviteli vámhivatal a kiléptetés megtörténtét, vagy
visszautasítását tanúsító üzenet megérkezését követően már nem csak a kiviteli
vámeljárás adataira, hanem a kiléptetés körülményeire vonatkozóan is rendelkezik
információval)
76. Mivel az ügyfél egyszerűsített eljárás esetén – üzemszünet kivételével – teljes adattartalmú
kiviteli árunyilatkozatot küld be, nincs szükség kiegészítő vámáru-nyilatkozat
benyújtására. Erre az engedélyes figyelmét a részére kiadott engedélyben hívja fel a
vámhivatal (Vámkódex végrehajtási rendelet 285. cikk (2) bekezdés).
VI.

Záró rendelkezések

77. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 5. munkanaptól érvényes.
Budapest, 2014. június 24.
dr. Vida Ildikó
a Nemzeti Adó-és Vámhivatal
elnöke
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A 3008/2014. számú útmutató 1. számú melléklete

ÉRTESÍTÉS
Nyilvántartás száma (vám- és pénzügyőri igazgatóság tölti ki): …………………….
Címzett vám- és pénzügyőri igazgatóság kódja:

HU

BEJELENTŐ ADATAI
Címzett EORI-száma:
Nyilatkozattevő/képviselő EORI-száma,
képviselet kódja:
Engedélyszám:

HU
SZÁLLÍTMÁNYADATOK

Megelőző vámeljárás azonosítószám:
Indítványozott vámeljárás kódja:
Egyedi szállítmányhivatkozási szám:
Fuvarokmányok típuskódja és száma:

Típuskód

Okmányszám

Fuvarozási jelzések:
Konténerszám:
ÁRUADATOK
Bruttó tömeg:
Nettó tömeg:
Árumegnevezés

Vámtarifaszám

Légialkalmassági
bizonyítvány
(1147/2002 EK Tanácsi R. (2)
cikkének alkalmazása)

Csomagok
típusa (kód)

Kód

Csomagok
száma

A pénznem
kódja

Áruérték

Vámtarifaszám

Bejelentés dátuma (óra, perc)

Bejelentés elfogadásának ideje (VPI tölti ki)

Bejelentő aláírása, bélyegzője

Vám- és pénzügyőri igazgatóság aláírása, bélyegzője

Az adatelemekhez kapcsolódó kitöltési útmutatót a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 30A. számú melléklete tartalmazza.
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