A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya
főosztályvezetője által kiadott
7002/2016. felhívás
a Szerb Köztársaság Tranzitegyezményhez történő csatlakozásáról
Az EU-EFTA Vegyes Bizottság felkérte a Szerb Köztársaságot (a továbbiakban: Szerbia) az
egységes árutovábbítási eljárásról, illetőleg az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről
szóló 1987. évi EK–EFTA egyezményekhez (továbbiakban: Egyezmények) 2016. február
1-jével történő csatlakozásra.
Szerbia Egyezményekhez történő csatlakozása azonban jogszabály módosítási
következményekkel is jár, ugyanis a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EK bizottsági rendelet alábbi
mellékleteinek kiegészítésére fog sor kerülni.
48. számú melléklet: Az összkezességi (TC31) engedélyhez szükséges kezességvállalási
okmány mintáját tartalmazza. A TC31 kiadása ügyében a gazdálkodó székhelye szerinti
igazgatóság jár el.
49. számú melléklet: Az egyedi kezességvállalási okmányt az árutovábbítást megindító
hivatalban szükséges benyújtani.
50. számú melléklet: Az egyedi garanciajegyek (TC32) kiadásához szükséges
kezességvállalási okmány mintáját tartalmazza. Az engedély kiadása ügyében a NAV
Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága jár el.
51. és 51A. melléklet: A TC31 – kezességi tanúsítvány és a TC33 – tanúsítvány a
biztosítéknyújtás alóli mentességről okmányok mintáját tartalmazza. Az okmányokat a
gazdálkodó székhelye szerinti igazgatóság bocsátja ki.
A kezességvállalási okmányokban és tanúsítványokban mindösszesen annyi módosul, hogy
a felhasználási terület kiegészül Szerbiával, továbbá a „meghagyott címek” kiegészítését
kell elvégezni ezen ország tekintetében.
Ahhoz, hogy 2016. február 1-jét követően Szerbia vonatkozásában zökkenőmentesen
lehessen árutovábbításokat indítani fontos, hogy az árutovábbítási eljárásokban érdekelt
ügyfelek az engedélyeik tekintetében megtegyék a szükséges intézkedéseket. Tekintettel a
fenti jogszabály változásokra, új kezességvállalási okmányokat/bankgaranciákat szükséges
benyújtani az illetékes igazgatósághoz.
Annak érdekében, hogy a szállítmányozási érdekek ne sérüljenek, javasolt a TC31/TC33
engedélyekre vonatkozó engedély módosítási kérelmeket az új kezességvállalási
okmányokkal együtt már a csatlakozás időpontját megelőzően benyújtani az illetékes
igazgatósághoz.
Fontos megjegyezni, hogy amennyiben ezek a módosítások nem történnek meg, abban az
esetben ezen biztosítékok felhasználásával nem indítványozhatnak árutovábbítási eljárást
Szerbiába.
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Amennyiben az engedélyes nem kíván Szerbiába árutovábbítást indítani, úgy a régi
kezességek/garanciák is elfogadhatóak még 2016. május 1-jéig tartó átmeneti időszakban.
Budapest, 2016. január 12.
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