A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály
főosztályvezetője által kiadott
7009/2016. felhívás
az Uniós Vámkódexről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették a jelenleg
alkalmazott Közösségi Vámkódex (a Tanács 2913/92/EGK rendelete) helyébe lépő Uniós
Vámkódexet (az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendeletét). Az új Vámkódex az
alábbi helyen érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:HU:PDF
A fenti szöveghez készült helyesbítés az alábbi helyen érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0090:0090:HU:PDF
Az új Vámkódexhez kapcsolódó bizottsági aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktus: FJA
és végrehajtási aktus: VA) elérhetősége az alábbi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2015:343:TOC
A fenti jogszabályokat a jelenlegi Vámkódex helyett 2016. május 1-jétől kell alkalmazni.
Az új Vámkódex bevezetése informatikai szempontból kihívást jelent, következésképpen a
fent említett, 2016. május 1-jei időpont sem jelöli a teljes körű bevezetés végső határidejét,
mivel az elektronikus adatfeldolgozási technikáktól eltérő, az információk cseréjére és
adattárolásra szolgáló jelenlegi eszközök – átmeneti időpontig – legkésőbb 2020. december
31-ig alkalmazhatók maradnak, ha az Uniós Vámkódex rendelkezéseinek alkalmazásához
szükséges elektronikus rendszerek addigra még nem lesznek működőképesek. Ezen probléma
kezelése érdekében kerül kidolgozásra az a jogi aktus, mely az informatikai rendszerek
hiányában alkalmazandó rendelkezéseket határozza meg 2016. május 1-jétől. Ez az aktus az
alábbi helyen érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2016:069:TOC
Az új nemzeti vámtörvény (az uniós vámjog végrehajtásáról 2016. évi XIII. törvény:
Vámtörvény) szóló elérhetősége az alábbi:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600013.TV

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I.
1) A Közösségi Vámkódex alapján gazdasági vámeljárásra, átmeneti megőrzésre,
illetve egyszerűsített eljárásokra kiadott engedélyek érvényben maradnak-e 2016.
április 30. után?
Az FJA 251. cikke alapján a jelenlegi vámjogszabályok alapján határozott időre megadott,
2016. május 1-jén hatályos engedélyek megtarthatják érvényességüket az engedély
érvényességi idejének végéig, de legkésőbb 2019. május 1-jéig, és ha ezeket az engedélyeket
biztosítéknyújtási kötelezettség nélkül adták ki, akkor ez a mentesség is megmaradhat. Azok
az engedélyek, melyeket határozatlan időtartamra adtak ki, az újraértékelésig, de legfeljebb
2019. május 1-jéig maradnak érvényben. A „régi” és az „új” engedélytípusok megfelelőségi
táblázatát az FJA 90. melléklete tartalmazza.
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2) A Közösségi Vámkódex alapján gazdasági vámeljárásra, átmeneti megőrzésre,
illetve egyszerűsített eljárásokra kiadott, 2016. április 30. után érvényben maradó
engedélyek hosszabbítását lehet-e kérni 2016. április 30. után?
Ezen engedélyek olyan irányú módosítása, mely kizárólag az érvényességi idő hosszabbítását
célozza, nem lehetséges.
3) Az egyes engedélyek tekintetében lefolytatandó újraértékelés milyen ütemezés
szerint fog történni?
Az ütemezés elvei az alábbiak:
 az engedélyek újraértékelése összehangoltan fog történni az AEO-tanúsítvány
újraértékelésével,
 ha egy engedélyesnek több engedélye van, akkor az engedélyek újraértékelése
lehetőség szerint egyszerre fog történni,
 szükséges figyelembe venni, hogy az érintett engedélyes kívánja-e az UVK
rendelkezései szerint is folytatni a tevékenységet,
 a gazdálkodó tevékenysége folyamatosságának biztosítása érdekében elegendő
felkészülési időt szükséges biztosítani az újraértékelésről való általános tájékoztatás és
az újraértékelés megkezdése között.
4) A helyi vámkezelés helyébe lépő, az UVK 182. cikke szerinti nyilvántartásba való
bejegyzésnek feltétele-e az, hogy a kérelmező az eljáráshoz biztosítékot nyújtson?
Nem, azonban ha az eljárást különleges eljárásra kívánja használni az engedélyes, a
különleges eljárásra vonatkozó szabályok szerint kell biztosítékot nyújtani. Ha az eljárást
szabad forgalomba bocsátásra kívánja használni az engedélyes, az engedélynek kapcsolódnia
kell egy halasztott fizetési engedélyhez, melyhez a halasztott fizetésre vonatkozó szabályok
szerint kell biztosítékot nyújtani.
5) Hogyan zajlik majd az érvényes AEO tanúsítványok megújítása (csak az új AEO
feltételeket kell-e vizsgálni?)
A meglévő AEO tanúsítványok újraértékelése a teljes tanúsítványra vonatkozik, azonban a
vámhatóság felhasználhatja a folyamatos felügyelet (monitoring) eredményeit.
6) Mikortól lehet benyújtani az UVK szerinti engedélyekre irányuló kérelmeket?
A vámhatóságok – az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2447/2015/EU bizottsági rendelet
(továbbiakban: VA) 346. cikk rendelkezéseire figyelemmel – befogadhatják a 2016. május 1je előtt benyújtott, UVK szerinti engedélyek megadására vonatkozó kérelmeket. A határozat
meghozatalára illetékes vámhatóság az UVK-nak megfelelően 2016. május 1-je előtt
megadhatja az engedélyeket, ezen engedélyek azonban leghamarabb 2016. május 1-jétől
válnak érvényessé.
7) A Közösségi Vámkódex alapján vámfelügyelet melletti feldolgozásra kiadott
engedély alapján eljárás alá vont áruk 2016. április 30-a után történő szabad
forgalomba bocsátása esetén milyen értékelési módszer alkalmazandó?
Ebben az esetben a behozatali vám összegének kiszámítására az UVK 85. cikke szerint
(végtermék vámértéke alapján) kerül sor.

8) A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésre szóló engedélyt
használhatja-e közvetlen képviselő?
A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésre szóló engedély a Bizottság álláspontja
szerint nem adható ki közvetlen képviselőnek (mivel a közvetlen képviselő nem
nyilatkozattevő), ám a közvetlen képviselőknek 2016. május 1-je előtt helyi vámkezelési
eljárásra kiadott engedélyek érvényben maradhatnak, illetve a közvetlen képviselő új
képviselni kívánt személyeket is bevonhat az engedély szerinti eljárásaiba, amíg a 2016.
április 30-a előtt helyi vámkezelésre kiadott engedélyt nem vizsgálják felül.
9) Az ún. 42-es eljárás alkalmazható-e a nyilatkozattevő nyilvántartásába való
bejegyzés keretében?
Igen, amennyiben a vám elé állítási üzenet tartalmazza a szükséges adószámokat, akkor a FJA
150. cikk (3) bekezdése szerinti korlátozás nem alkalmazandó.
10) Teljes adattartalmú kiviteli nyilatkozatok használhatók-e a nyilatkozattevő
nyilvántartásába való bejegyzés keretében?
Igen, sőt mindaddig, amíg az engedélyes az eljárás során az UVK egyes rendelkezéseire
vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti
szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a FJA módosításáról szóló
2016/341/EU bizottsági rendelet (továbbiakban: ÁFJA) 21. cikk (2) bekezdése alapján teljes
adattartalmú kiviteli árunyilatkozatot küld be, a FJA 150. cikk (4) bekezdése szerinti
korlátozás nem alkalmazandó.
11) Az új vámjogi környezetnek milyen hatása lesz a vám-árunyilatkozatok
kitöltésére?
Mivel a vám-árunyilatkozatok kitöltési szabályai tekintetében átmeneti rendelkezések
alkalmazandók (ld. az ÁFJA 9. mellékletének C1. és D1. függelékét), csak a következő
változásokra kerül sor:
 A meghatározott célra történő felhasználás egyelőre nem kap új eljáráskódot, az
eljárás megjelölésére a szabad forgalomba bocsátásra használt árunyilatkozatok 36.
(Preferencia) rovatát kell továbbra is használni.
 A passzív feldolgozást követő újrabehozatalkor már nem lesz használható a B05
kiegészítő eljáráskód („Végtermékek visszahozatala részleges vámmentességgel, ahol
a feldolgozási művelet költségét tekintik a vámérték kiszámítása alapjának”), hiszen a
főszabály lesz az, hogy a feldolgozási művelet alapján történik a számítás, így ebben
az esetben a 000 kiegészítő eljáráskódot kell majd használni.
 A vámvisszatérítéses aktív feldolgozás és vámfelügyelet melletti feldolgozás
megszűnésével megszűnnek azok az eljáráskód kombinációk, melyek 41-gyel és 91gyel kezdődnek (de ezek a kódok megjelenhetnek az eljáráskód kombinációk 3-4
karakterén, mint megelőző eljárások).
 Ha egy végtermék 2016. május 1-jét követően aktív feldolgozás felfüggesztő eljárás
alá vont alapanyagból, valamint 2016. május 1-jét megelőzően aktív
vámvisszatérítéses eljárás alá vont alapanyagból épül össze, a termék exportálása a
3151 eljáráskóddal történhet.
 Ha maga az aktív vámvisszatérítéses eljárás, valamint vámfelügyelet melletti
feldolgozás alá vont, de valójában fel nem dolgozott alapanyag vámkezelése történik,
abban az esetben nem alkalmazható a 3151 vagy 4051 eljáráskód, ez esetben az
eredeti vámkezelés figyelembe vételével csak 1041, 3191 vagy 4091 eljáráskód
használandó.
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A 1041, 3191, vagy 4091 eljáráskódokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktív
vámvisszatérítéses eljárás, valamint vámfelügyelet melletti feldolgozás alá vont
árukból készült végtermékekben nincs aktív vámvisszatérítéses eljárás, valamint
vámfelügyelet melletti feldolgozás alá vont alapanyag.
A 1041, 3191 vagy 4091 eljáráskódokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktív
vámvisszatérítéses eljárás, valamint vámfelügyelet melletti feldolgozás alá vont
árukból készült végtermékekben nincs aktív vámvisszatérítéses eljárás, valamint
vámfelügyelet melletti feldolgozás alá vont alapanyag, azonban a végtermékek uniós
árukat tartalmaznak.

12) Az aktív feldolgozás vagy ideiglenes behozatal alá tartozó végtermékek vagy
importáruk tekintetében vámtartozás merül fel 2016. május 1-jét követően, a
behozatali vámok összegére kell-e kiegyenlítő kamatot fizetni?
Az UVK bevezetésének időpontjától már nem kell kiegyenlítő kamatot fizetni. A 2016. május
1-jét követően indult aktív feldolgozás vagy ideiglenes behozatal esetén 2016. április 30-ig
kell kiegyenlítő kamatot fizetni.
13) Megmarad-e a jelenlegi D-típusú vámraktárak esetében alkalmazható azon
módszer, mely szerint az áruknak a vámeljárás alá vonásuk időpontjában
figyelembe vett jellege, vámértéke és mennyisége alapján történhet a szabad
forgalomba bocsátás?
Ez a módszer megszűnik, azonban 2019. január 1-jéig a D típusú vámraktározási eljárás
lezárható a kérdésben említett módszer szerint a VA 349. cikk (2) bekezdése alapján.
14) 2016. május 1-jét megelőzően aktív feldolgozás vámvisszatérítéses eljárás
keretében megfizetett vám visszaigényelhető-e 2016. május 1-jét követően?
Igen, erre megvan a lehetőség.
15) Az aktív feldolgozást követő szabad forgalomba bocsátás során nem kell vámárunyilatkozatot benyújtani akkor, amikor a vámtartozás összege nulla?
Igen, ez így van a VA 324. cikk (1) bekezdése alapján. Az áfa önadózói engedéllyel
rendelkező gazdálkodók természetesen ilyenkor is önadózással teljesítik áfa-fizetési
kötelezettségüket. Az áfa önadózói engedéllyel nem rendelkező ügyfeleknek ilyenkor
adónyilatkozatot kell benyújtaniuk, melynek formája lehet az eddigi gyakorlat szerint használt
(elektronikus) egységes vámokmány is.
16) Az átmeneti megőrzés 90 napos határideje honnan számítandó azokban az
esetekben, amikor az átmeneti megőrzés 2016. május 1-jét megelőzően
kezdődött?
Ebben az esetben a 90 napos határidő automatikusan 2016. május 1-jétől számítandó.
17) Az UVK szerinti összkezességbe milyen tevékenységek foglalhatók bele?
Az összkezességi engedélyt vámeljárásokra, átmeneti megőrzésre, illetve halasztott fizetésre
lehet nyújtani. Az összkezesség vonatkozhat árutovábbításra is.
18) Az UVK szerinti összkezesség esetén a garanciakeretet meg kell osztani az egyes
tevékenységek között?
Igen.
19)

20) A TC32 egyedi garanciajegy által biztosított összeg 7000 EUR-ról 10.000 EUR-ra
változik. A 7000 EUR-ról szóló egyedi garanciajegyek felhasználhatók-e 2016.
május 1-je után?
Nem, ezeket már nem lehet használni.
21) A 2016. május 1-je előtt kiadott TC31 és TC33 engedélyek érvényben maradnak
2016. május 1-je után is?
Igen, azonban ezek kizárólag árutovábbítási eljárásokra lesznek alkalmazhatóak.
22) A jelenlegi nemzeti vámjogszabályok szerinti egyszerűsített árutovábbítási
eljárások tovább működhetnek-e 2016. május 1-je után?
Nem, ezek megszűnnek, azonban az SZMGSZ fuvarlevél a Magyarország területén vasúti
forgalomban megvalósuló árutovábbítás vámeljárás során vám-árunyilatkozatként
használható a Vámtörvény 99. § alapján.
23) A képviseleti jog hogyan változik 2016. május 1-je után?
A nemzeti képviseleti szabályok 2019. május 1-től kerülnek kötelezően alkalmazásra, addig a
vámtanácsadókra és a vámügynökökre vonatkozó rendelkezések azonban már hatályba
lépnek. Ez elősegíti azon feltételekre (szakmai gyakorlat megszerzése vagy képzés elvégzése)
történő felkészülést, amelyek a vámtanácsadói vagy vámügynöki engedélyek megszerzéséhez
a jövőben szükségesek lesznek.
Az állandó meghatalmazást az Egységes Képviseleti (EGYKE) Adatlapon kell bejelentenie az
ügyfélnek vagy képviselőjének. Ez az EÜC-regisztrációt nem érinti.
24) Megszűnnek-e a T5 ellenőrző példányok 2016. május 1-jével?
Igen, így azon gazdasági vámeljárásra szóló engedélyeket módosítani kell, melyekben T5
ellenőrző példányok használatáról van rendelkezés. A T5 ellenőrző példányok alternatívája
bármilyen kereskedelmi vagy adminisztratív okmány (számla, CMR, sőt akár a rendelkezésre
álló T5 ellenőrző példányok is!) lehet, erről az adott engedélyben kell rendelkezni.

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések II.
1) Mikor és milyen formában lesznek elérhetően a Bizottság által kiadni tervezett
iránymutatások?
A TAXUD (Európai Bizottság Adó és Vám Főigazgatóság) honlapjára fognak felkerülni az
iránymutatások angol nyelven, melyek megjelenését követően a NAV megkezdi a fordítást. A
Bizottság egyes témakörökre vonatkozó iránymutatásokat már elérhetővé tett, a következő
honlapon találhatók:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_customs_code/ucc/guidan
ce_en.htm#import_and_entry.
2) Jelenleg az áruk a vám elé állítástól átmeneti megőrzésben vannak, de az
átmeneti megőrzési nyilvántartásba elegendő adott nap végéig felvennie azokat
az engedélyesnek. Ez a szabály a továbbiakban is megmarad?
Ilyen szabályt nincs az új vámjogszabályokban. A nyilvántartás vezetése az engedélyes
felelőssége, a részletszabályokat pedig maga az engedély tartalmazza.
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3) Ha valaki átmeneti megőrzési raktárra szóló engedéllyel nem rendelkező
engedélyezett címzett, és az árutovábbítás lezárását követően az árukat
haladéktalanul további vámeljárás alá vonják (normál vagy egyszerűsített
eljárásban), akkor kell-e az átmeneti megőrzés szabályait alkalmazni, illetve kelle biztosítékot nyújtani?
Ebben az esetben 2016. május 1-jével az átmeneti megőrzés szabályait alkalmazni kellene és
biztosítékot kellene nyújtani az átmeneti megőrzésre (hiszen a további vámeljárásra történő
áruátengedésnek mindig van időszükséglete). A rugalmas átállás érdekében azonban
elfogadható, hogy mielőbb, de legkésőbb 2016. május 31-ig rendezésre kerüljön a helyzet
(különösen például olyan módon, hogy az ügyfél beszerzi az engedélyt az átmeneti megőrzési
raktárra, illetve biztosítékot nyújt, vagy biztosítéknyújtás alóli mentességre szóló engedélyt
szerez be, amennyiben erre nem került sor 2016. május 1. előtt.), és 2016. május 31-ig az
áruknak a haladéktalanul kezdeményezett következő vámeljárásra történő kiadásáig nem
szükséges alkalmazni az átmeneti megőrzés biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó
szabályait.
4) Az AEOC engedéllyel/tanúsítvánnyal rendelkező ügyfél esetében az átmeneti
megőrzési raktárak közötti átszállításról kell-e külön rendelkezni az átmenti
megőrzési raktárra szóló engedélyben?
Igen, de mivel új jogszabályi rendelkezésről, illetve megbízható ügyfelekről van szó, a
rugalmas átállás érdekében (ha az átmenti megőrzési raktárra szóló engedély ilyen
módosítására nem került sor 2016. május 1. előtt) az engedély – újraértékelésnek nem
minősülő – módosítása iránt haladéktalanul intézkedni kell, hogy a helyzetet mielőbb, de
legkésőbb 2016. május 31-ig rendezni lehessen. Az AEOC engedéllyel/tanúsítvánnyal
rendelkező átmenti megőrzési raktárra szóló engedélyekben általánosságban is kimondható,
hogy az átszállítás minden, Magyarországon AEOC engedéllyel/tanúsítvánnyal rendelkező
ügyfél által üzemeltett átmeneti megőrzési raktárba irányulhat (azaz nem kötelező feltétlenül
megnevezni minden egyes „rendeltetési” átmeneti megőrzési raktárt).
5) Adott vámhivatalok megkövetelik, hogy az átmeneti megőrzési/vámraktárban
legyen felfestve az a terület, ahol a nem-közösségi áru tárolva van. Ez az előírás a
jövőben is megmarad?
Megkövetelhetik, ha az adott létesítményben uniós árukat is tárolnak. Az engedélyező
vámszerv dönti el a vámfelügyelet érdekeinek szem előtt tartásával (UVK 148. cikk (6)
bekezdés).
6) Az átmeneti megőrzés 90 napos határideje továbbra is meghosszabbítható
kérelemre?
Nem, jogszabályi lehetőség hiányában erre nincs lehetőség. (UVK 149. cikk)
7) Milyen feltételekkel lehet alkalmazni az összkezességet az árutovábbítási
vámeljárás során?
Az összkezességi engedély feltételeit az UVK 95. cikke határozza meg. A VA 162. cikk (1)
bekezdése szerint uniós árutovábbítási eljárás esetén összkezesség csak kezesi
kötelezettségvállalás formájában biztosítható.
8) Célszerű-e a gazdálkodónak kezdeményeznie az engedélyek újraértékelését, vagy
várja meg, hogy a hatóság megkeresi?
Az újraértékelésre a vámhatóság kezdeményezésére fog sor kerülni. Ha korábban szeretne
UVK szerinti engedélyt, akkor eziránt benyújthat kérelmet.

9) Hogyan kell indítványozni a biztosítéknyújtás alóli mentességi kérelmet, melyek
az engedélyezés feltételei?
Az UVK 95. cikke és az FJA 84. cikke tartalmazza az engedélyezés feltételeit. A kérelemnek
az FJA A melléklete szerinti adatelemeket kell tartalmaznia.
10) Milyen szempontok alapján dönt a hatóság a megadható kedvezmény
mértékéről? (pl.: teljes mentesség, 50, 20 % stb.)
Az FJA 84. cikke tartalmazza a csökkentett összegű összkezesség és a biztosítéknyújtás alóli
mentesség feltételeit, az összkezesség szintjéről pedig a VA 158. cikke rendelkezik. Az ügyfél
kérelmétől függ, hogy milyen típusú engedélyt fog kapni a feltételek teljesülése esetén.
.
11) Jelenleg, ha egy gazdálkodó forgalmi feltételek (és nem AEO vagy helyi
vámkezelés) alapján szeretné megszerezni az import áfa önadózói engedélyt,
akkor megbízható vámadósnak kell lennie. Ugyanakkor ez a státusz megszűnik,
és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
Áfa tv.) az UVK 39. cikk a) és c) pontban foglalt feltételek teljesítését fogja előírni
a megbízható vámadós státusz helyett, melyek szigorúbb rendelkezéseket
tartalmaznak. Kérdésként merül fel, hogy mi lesz a forgalmi feltételek teljesítése
alapján megszerzett meglévő engedélyekkel? Továbbra is érvényben maradnak,
vagy újat kell kérni? Ha érvényben maradnak, mi a helyzet abban az esetben, ha
megbízható vámadós státusz feltételeinek megfelel valaki, de az UVK 39. cikk a)
és c) pontban foglalt feltételeknek nem.
Az önadózási engedélyek érvényben maradnak 2016. május 1-jét követően is a lejáratukig. A
lejáratot követően, ha újabb engedélyt kér a gazdálkodó, akkor kell megfelelni az új
követelményeknek. Jogszabályi hivatkozás: az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi
XIII. törvény 130. § (3) bekezdéssel megállapított Áfatv. 301. § (2) bekezdés.
12) Az UVK szerinti csökkentett összkezességbe milyen módon „olvad bele” a
jelenlegi TC31, halasztott vámfizetés, egyéb tevékenység? Ez azért fontos, hogy
elkerülhető legyen a dupla bankgarancia, azaz nem lehet a régi tevékenységre
még fenntartani úgy, hogy már az új, UVK szerinti engedélyre is szükséges lenne
a bankgarancia.
A korábban kiadott TC31, és TC33 engedélyek továbbra is érvényben maradnak, azonban
csak árutovábbításra használhatók. A gazdálkodó ugyanakkor kérhet olyan összkezességi
engedélyt is, ami árutovábbítási eljárásra is kiterjed. Jelenleg még várunk a vámbiztosítékokra
vonatkozó iránymutatás – Bizottság általi – kiadására, amelyet követően a feltett kérdésre
pontosabb válasz adható.
13) Jól értelmezzük-e, hogy csak az AEOC „jogán” (Vámtörvény 57. §. (5) bekezdés)
kapott áfa biztosítás mentesség lesz érvényes a 42-es eljárásban áfa biztosítás
mentességre? Aki a kettő éves tevékenysége alapján (Vámtörvény 57. §. (1)
bekezdés) szerzi meg az áfa biztosítás alóli mentességi engedélyt, a 42-es
eljárásban nem lesz mentes az áfa biztosítása alól?
Igen, csak az AEO mentesül 42-es eljárásban, a többi engedélyes nem.
14) Az UVK bevezetésének időpontja után lejáró engedélyek meghosszabbítása
indítványozható-e 2016. május 1. előtt?
Igen.
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15) Milyen módok kell biztosítani a garanciát az átmeneti megőrzéshez? Hogyan
történjen a vámbiztosíték összegének meghatározása és a szükséges keret
lekötése, ha az átmeneti megőrzésbe vételre számla hiányában kerül sor, és a
szállítmányozó a rendelkezésre álló adatok / okmányok alapján nem tudja
megállapítani az áru valós értékét? Ki és milyen adatok alapján dönt ebben az
esetben?
Az átmeneti megőrzési létesítményekben az ott tárolt árukat nyilván kell tartani. A
nyilvántartás tartalmát az FJA 116. cikk (1) bekezdés tartalmazza, így a csomagok adatait,
azonosító számát, mennyiségét és fajtáját, az áruk mennyiségét és szokásos kereskedelmi
vagy műszaki megnevezését, valamint, ha releváns, a szállítótartálynak az áruk
azonosításához szükséges azonosító jelét is. Az áru értéke ezek alapján az adatok alapján a
vámérték megállapításának általános szabályai szerint kidolgozható. A létesítmény
üzemeltetője dönt elsődlegesen a biztosíték mértékéről, amit a vámhatóság természetesen
bármikor vizsgálhat. A létesítményhez nyújtott garancia követését nem tranzakció alapon
végzi a vámhatóság, ezért tételes, folyamatba épített felülvizsgálat sem várható. Az UVK. 90.
cikk (1) bekezdés második albekezdés alapján, ha a biztosíték megkövetelése időpontjában a
pontos összeget nem lehet megállapítani, úgy a biztosíték összegét a keletkezett vagy
esetlegesen keletkező vámtartozásnak megfelelő behozatali/kiviteli vámnak és egyéb
terheknek a vámhatóság által becsült maximális összegében kell meghatározni. Ha ez a
becslés sem megoldható információ hiányában, akkor a VA 155. cikk (3) bekezdés utolsó
francia bekezdése lesz irányadó, amely szerint ha a referenciaösszeg nem állapítható meg,
akkor annak vélelmezett értéke 10000 euró.
16) Mennyi időn belül kell elbírálnia a vámhivatalnak az átmeneti megőrzési
árunyilatkozatot? Az átmeneti megőrzési árunyilatkozat benyújtása az AIS-ben
történik? Az átmeneti megőrzési árunyilatkozatot ki nyújthatja be 0-24 órában?
Hogyan kapcsolható az engedélyezett címzett által végzett vám elé állításhoz az
átmeneti megőrzési árunyilatkozat?
Az UVK 145. cikk szerinti az átmeneti megőrzési árunyilatkozatot fő szabály szerint nem kell
elbírálni. Amennyiben árutovábbítási eljárás keretében szállított, nem uniós árukat az Unió
vámterületén lévő rendeltetési vámhivatalnál állítanak vám elé, az ezen árutovábbítási
művelet adatai átmeneti megőrzési árunyilatkozatnak tekintendők. Ennek okán, ha az
árutovábbítási eljárásban érkező árukat vám elé állítják, akkor az átmeneti megőrzési
árunyilatkozatot benyújtottnak tekintjük. Ennek értelmében az esetlegesen elvégzendő
vizsgálatról a vámhatóság az eddigi módon értesíti a vám elé állítót. Akinek eddig lehetett, az
eztán is 0-24 órában állíthat vám elé, így nyújthat be átmeneti megőrzési árunyilatkozatot.
17) AEOC-k között a nemzeti árutovábbítás kiváltható az átmeneti megőrzési
raktárak közötti áthelyezéssel? Ebben az esetben kinek kell biztosítékot
nyújtania (feladó/címzett)?
Az átszállítás az ÁRUREG nemzeti árutovábbítási funkciója segítségével történik meg, szinte
változatlan formában. A nemzeti árutovábbítás lehetősége 2016. május 1-jétől megszűnik, de
a jelenleg is biztosított ÁRUREG szolgáltatást fogjuk erre használni, elektronikus úton és
papíralapon is indítványozható lesz az átszállítás. Átszállításkor az áruk mindaddig azon
átmeneti megőrzési létesítmény üzemeltetése engedélyesének felelősségébe tartoznak,
ahonnan az árukat szállítják, amíg az árukat be nem jegyzik azon átmeneti megőrzési
létesítmény engedélyesének nyilvántartásába, ahová az árukat szállítják, hacsak az engedély
máshogy nem rendelkezik (VA 193. cikk (4) bekezdés).

18) A vámügynöki tevékenység nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet a
területileg illetékes megyei adó- és vámigazgatóságoknál kell, illetve lehet
előterjeszteni pl.: 2016. május 2-ától vagy esetlegesen korábban?
A vámügynöki nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelmeket a területileg illetékes
vámszervnek kell majd benyújtani, amelyet a NAV szervek hatáskörére és illetékességére
vonatkozó 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet folyamatban lévő módosítása szerint
várhatóan a kérelmező székhelye szerinti illetékesség határoz meg.
19) Büntetlen előéletű természetes személy – Erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni
(mert konkrétan nincs részletezve ez a feltétel sem)?
Igen, a büntetlen előélet igazolására az erkölcsi bizonyítvány szolgál.
20) Gyakorlati jellegű szakértelem igazolásához milyen dokumentumok szükségesek
(pl.: bizonyítvány(ok), munkaszerződés(ek), stb.)?
Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló NGM rendelet 3. §-a
tartalmazza a részletes szabályozást.
21) Vámtanácsadó/vámügynöki szakmai továbbképzési kötelezettség alatt pontosan
mit lehet/kell érteni (milyen időszakonként kötelező? milyen szervezet által
elfogadott a továbbképzés? stb.)?
A továbbképzési kötelezettségre is külön rendelet készül.
22) „Vámjogi szakértői hatósági képzés és hatósági vizsga” kinek/mihez kötelező és
mikortól, milyen feltételekkel érhető el ez a képzés?
A vámügynöki és vámtanácsadói cím megszerzésének egyik feltétele lesz a szakmai tudás
igazolása. Ezt a vámtanácsadó csak a hatósági vizsga letételével igazolhatja (mivel ez a kör az
elméleti szaktanácsadással, jogorvoslattal, tevékenységi engedélyezéssel járó feladatoknál is
eljárhat képviselőként), a vámügynökök (akik a gyakorlati vámkezelésekre vonatkozó
képviseletre szakosodnak) számára a vámszakmai ismeretek feltétel teljesítése vagy a
gyakorlati szakértelem igazolásával, vagy a képzés és vizsga útján igazolható (azaz aki nem
tud 3 éves gyakorlatot még igazolni, az hatósági képzés útján is igazolhatja a szakismeretét).
A hatósági képzésre is lesz külön rendelet, a továbbképzést szabályozó rendelettel együtt
halad, jelenleg tárcakörözés alatt áll. Az elképzelések szerint a hatósági képzéseket a
vámügyintézői OKJ-s képzéseket tartó oktatási intézmények vagy a vámszakmai szövetségek
végezhetik (akik képző szervek akarnak lenni a miniszter által vezetett nyilvántartásba kell
bekerülniük), a miniszter által meghatározott képzési követelményeknek megfelelően, és a
minisztérium végzi a képzések ellenőrzését. Ezek 2016. május 1-je után indulnak, amint a
nyilvántartási eljárások és a szakmai követelmények jogi szabályozása elkészül. Erről az
NGM honlapján és a szervezetek saját honlapjain is lesznek hirdetmények.
23) Milyen határidőig teljesíthetőek ezek a feltételek, hogy „zavartalanul” lehessen
folytatni a vámügynöki tevékenységet? Esetleges átmeneti időszak időintervalluma?
A jelenlegi tevékenységet teljesen zavartalanul folytathatják tovább 2019. május 1-ig, mivel a
vámügynöki tevékenységi engedély megléte jelenleg nem feltétele semmilyen vámügyi
tevékenységi engedélynek és a vámjogi képviseleti megbízások ellátásának sem. A jelenlegi
vámügynöki engedélyek az új feltételek szerinti új engedélyek kiadásáig egyébként érvényben
maradnak (de úgysem ezeken múlik a vámügyi tevékenység), viszont a miniszteri
nyilvántartásba bekerülni csak az új feltételek szerinti bejegyzési kérelem elbírálásával lehet
(azaz a régi engedélyekkel nem). A miniszteri nyilvántartások „feltöltésére” mind a
vámtanácsadók, mind a vámügynökök esetében 3 év lesz, mivel vámjogi képviseleti
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tevékenység ilyen nyilvántartásban lévőkre korlátozása 2019. május 1-től lesz hatályos (ezek
a nemzeti vámjogi képviseletre vonatkozó részek 2019. május 1-től lépnek hatályba a
törvényben). A jelenlegi tevékenységek folyamatossága biztosított, a nemzeti képviseleti
szabályok előírása csak 2019. május 1-jétől lesz hatályos. A szakmai ismeretek igazolására
vonatkozó feltételek a nyilvántartásba vételhez kell teljesíteni és az a cél, hogy ez a
vámügynöki/vámtanácsadói miniszteri nyilvántartás az elkövetkező 3 év alatt feltöltődjön
mindazokkal, akik majd 2019. május 1-jétől vámjogi képviselőként akarnak eljárni, akár
elméleti/gyakorlati vámtanácsadóként, akár gyakorlati vámügynökként teszik ezt.
24) Az NCTS árutovábbítási vámeljáráson túl lesz-e lehetőség 2016. május 1.
követően is az ÁRUREG szerinti „nemzeti árutovábbítási” eljárás alkalmazására
a címzett halasztott vagy tevékenységi engedélyéhez biztosított garancia alapján?
Nem, a nemzeti egyszerűsített árutovábbítási eljárások megszűnnek.
25) 2016. május 1-jét követően is lesz-e lehetőség az NCTS-ben érkező küldemények
ÁRUREG-ben történő osztására, egyesítésére?
Igen, ebben nincs változás.
26) 2016. május 1-jét követően milyen eltérések / azonosságok mellett lesz
használható a szabadforgalom számára végzett vámkezelés helyi egyszerűsített
eljárás helyébe lépő ún. „nyilvántartásba való bejegyzés” eljárás?
Bár a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésre szóló engedély nem adható ki
közvetlen képviselőnek (mivel a közvetlen képviselő nem nyilatkozattevő), a közvetlen
képviselőknek 2016. május 1. előtt helyi vámkezelési eljárásra kiadott engedélyek érvényben
maradhatnak a fentiek szerint, illetve a közvetlen képviselő új képviselni kívánt személyeket
is bevonhat az engedély szerinti eljárásaiba. Amennyiben a vám elé állítási üzenet tartalmazza
a szükséges adószámokat, akkor a FJA 150. cikk (3) bekezdése szerinti korlátozás nem
alkalmazandó, tehát az ún. 42 eljárás nem lesz kizárt átmenetileg. Mindaddig, amíg az
engedélyes az eljárás során teljes adattartalmú kiviteli árunyilatkozatot küld be (azaz az AES
uniós szintű IT módosításáig), a FJA 150. cikk (4) bekezdése szerinti korlátozás nem
alkalmazandó.
27) Szabad forgalom számára történő vámkezelés vámeljárásra benyújtható lesz-e
elektronikusan a vámkezelési kérelem a küldemény tényleges megérkezését
megelőzően? A benyújtott kérelmet a NAV fogadja-e elektronikusan, illetve
feldolgozza-e annak érdekében, hogy a megérkező harmadik országos küldemény
azonnal kiadható legyen?
Igen, úgy, ahogyan jelenleg is.
28) Lesz-e lehetőség az un. elhanyagolható értékű 22 € alatti értékű küldemények,
illetve a vámmentességi rendeletben meghatározott áruminták, reklám
propagandaanyagok, 45 € alatti ellenszolgáltatás nélkül magánszemélytől
magánszemélynek érkező küldemények gyűjtő árunyilatkozattal történő
vámkezelésére?
Az FJA 138. cikk alapján a vám és áfa mentes küldemények esetében lehetőség van szóbeli
vám-árunyilatkozat adására.
29) A kiviteli árunyilatkozaton, a 2. rovatban exportőrként kell-e feltüntetni a
harmadik országos gazdálkodót és az őt képviselőt a 14. rovatban, vagy a 2.

rovatban a nyilatkozattevő lesz az „exportőr”? Mi a helyes okmánykitöltési
szabály?
Az exportőr fogalma nem változik ebben a tekintetben (vö. a VK-VHR 788. cikkét és a FJA
1. cikk 19. pontját): az exportőr továbbra sem lehet az Unió vámterületén kívül letelepedett
személy. Fontos, hogy a Bizottság ebben a témakörben egy iránymutatást fog közzétenni,
mely még kidolgozás alatt áll.
30) Változik-e a fent említett harmadik országos gazdálkodó export levonási joga?
Az Áfa tv. a kérdésben említett fogalmakat – exportőr, illetve kiviteli nyilatkozatot adó – nem
alkalmazza. Az áfa - rendszerében annak, hogy ki kéri a termék kiléptetését, nincs
jelentősége. Az Áfa tv. 121. §-ának b) pontja értelmében az adólevonási jog a
termékértékesítő adóalanyt illeti meg,aki/amely a terméket, szolgáltatást a 98-117. §-ok
szerinti adómentes termék értékesítése érdekében használja, egyéb módon hasznosítja. Az a
körülmény tehát, hogy az új szabályozás értelmében az exportőr és a kiviteli nyilatkozatot adó
fogalma elválik, a Közösség területén nem letelepedett, export értékesítést teljesítő adóalany
adólevonási jogát nem befolyásolja. Általánosságban szükséges megemlíteni, hogy a
harmadik országba értékesítő adóalanynak az Áfa tv. 26. §-a alapján belföldön teljesülő
termékértékesítése miatt Magyarországon adóalanyként be kell jelentkeznie, azaz adószámot
kell kérnie. Az Áfa tv. 148. § (2) bekezdése kimondja, hogy „abban az esetben, ha az
adófizetésre kötelezett adóalany gazdasági céllal harmadik államban telepedett le, gazdasági
célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van harmadik
államban, pénzügyi képviselő megbízása kötelező”.
31) Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik olyan engedéllyel, mely az újraértékelésig,
de legfeljebb 2019. május 1-jéig érvényes (pl. aktív feldolgozás, átmeneti
megőrzés), mi a helyzet abban az esetben, ha 2016. május 1. után „hozzá kell
nyúlni” az engedélyhez (pl. aktív esetében új terméket / cikkszámot /
vámtarifaszámot kell felvenni, megváltozik az ügyvezető személye, vagy az
átmeneti megőrzési raktár esetében új raktárhelyiséget kell engedélyezni,
garancia összeget kell módosítani)?
Az olyan kisebb jelentőségű módosítások megengedettek, melyek a vámfelügyeletet nem
érintik. Új cikkszámot, árut fel lehet venni az engedélybe, de csak akkor, ha az új áru
vonatkozásában az UVK szerint nem kell a gazdasági feltételeket vizsgálni.
32) Amennyiben valaki jelenleg vámvisszatérítés aktív feldolgozási engedéllyel
rendelkezik, milyen eljárásban részesül 2016. május 1. után? A „visszatérítéses”
rendszerben dolgozik az engedély újraértékeléséig, vagy 2016. május 1. után
kérelmezett aktív feldolgozások során a régi engedély alapján, de már csak az
UVK szabályai szerint (felfüggesztő) eljárást kérhet? A NAV az engedélyt
„hivatalból” módosítja, vagy az ügyfélnek kell kérnie? Az ügyfélnek az első 2016.
május 1. utáni vámeljárás során vámbiztosítékot kell nyújtania?
Az új vámjogszabályok szerint (FJA. 254. cikk) lehet továbbhasználni az engedélyeket, az
FJA. 90. mellékletében foglalt megfelelési előírások szerint. A vámhivatal meg fogja keresni
az engedélyeseket az összevonási időszak meghatározása és esetleg vámbiztosíték
megkövetelése érdekében.
33) Aktív feldolgozási eljárásban - engedély alapján - továbbra is lesz-e lehetőség
arra, hogy részmunkafolyamatok elvégzésére a feldolgozás alatt lévő árut
harmadik országba szállítsák ki? Erre az eljárásra ugye nem kell passzív
feldolgozási eljárási engedélyt kérnem?
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Az UVK 258. cikkére figyelemmel nem kell külön passzív feldolgozási engedély.
34) 2016. május 1. után az aktív feldolgozás engedélyes amennyiben a végtermék
vámtétele 0% és amennyiben nem rendelkezik áfa önadózási engedéllyel akkor
ún. adónyilatkozatot kell benyújtania a gazdálkodónak.
Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló NGM rendelet 5. számú
melléklete tartalmazza az adónyilatkozat formája, mely lehet az egységes vámokmány is (a
jelenlegi gyakorlattal összhangban). Papír alapon lehet benyújtani.
35) Abban az esetben, ha a gazdálkodó rendelkezik pl. aktív feldolgozás és a
nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésre szóló engedéllyel is, a
kiegészítő árunyilatkozaton mindkét engedélyszámot meg kell majd adni?
Felkészült erre a CDPS?
A CDPS erre felkészült.
36) Összkezességi engedély esetében, ha a gazdálkodó rendelkezik nyilatkozattevő
nyilvántartásába való bejegyzésre szóló engedéllyel és normál eljárásban is indít
vámeljárást, az összkezesség mögötti bankgaranciát hogyan fogja kezelni a
vámhatóság rendszere?
Normál eljárásban a vám-árunyilatkozat, nyilvántartásba való bejegyzés esetén a kiegészítő
árunyilatkozat feldolgozása során automatizált biztosíték ellenőrzés történik.
37) Ha egy termék 2016. május 1-jét követően aktív feldolgozás felfüggesztő eljárás
alá vont alapanyagból, valamint 2016. május 1-jét megelőzően aktív vám
visszatérítéses eljárás alá vont alapanyagból épül össze, a termék újrakivitele
milyen eljáráskóddal történhet?
3151 eljáráskóddal.
38) Ez esetben kell-e az árunyilatkozaton valamilyen formában feltüntetni, hogy
abba beépült vám visszatérítéses és felfüggesztéses eljárás alá vont áru?
Az elszámolás során kell ezt a speciális esetet meghatározni.
39) Összkezesség engedély esetén az AEOC engedély megléte mellett milyen egyéb
kritériumnak kell megfelelni a gazdálkodónak?
Igazolni kell, hogy elegendő pénzügyi forrással rendelkezik a kötelezettségeinek a
teljesítéséhez.
40) Jelenlegi terminológia szerint az aktív feldolgozás végterméke árutovábbítással
beszállításra kerül a logisztikai szolgáltató telephelyére. Az érkeztetést vagy
vámraktári betár/kitárt követően kerül helyi egyszerűsített szabad forgalomba
bocsátásra a nem uniós áru, figyelembe véve az INF 1 okmány adattartamát. Az
áru birtokosa ebben az esetben is az Unióban nem letelepedett, de áfa
regisztrációval rendelkező megbízó. 2016. május 1-jét követően változik a fenti
eljárás? Ha igen, akkor hogyan?
Az áru birtokosa/tulajdonosa továbbra sem releváns a szabad forgalomba bocsátás során.
41) Várható-e változás annál a gazdálkodónál, akinek jelenleg kiadott részleges
EBEJ alóli mentessége van?
Az EBEJ mentesség szabályai alapvetően nem változnak, mivel a jelenlegi magyar gyakorlat
lényegében átültetésre került az uniós vámjogszabályba (ld. az UVK 182. cikk (3) bekezdés).

42) Mivel a könyvelésbe vétel határideje 14 napra nőtt elképzelhető, hogy a korábban
drasztikusan lerövidített kiegészítő árunyilatkozat adási határidőt újra meg lehet
növelni?
Az engedélyt megadó igazgatóság hatáskörébe tartozik a kiegészítő árunyilatkozat benyújtása
határidejének meghatározása, mely során figyelembe veszik a kiegészítő árunyilatkozat
feldolgozásához (könyvelésbe vételhez) szükséges időt is.
43) Amennyiben valakinek vámhiányos bírság kerül kiszabásra, azzal együtt
késedelmi kamatot is kell fizetnie?
Igen. Az UVK 114. cikk (2) értelmében, ha a vámtartozás a 79. vagy a 82. cikk alapján merült
fel (szabályok be nem tartása miatt), vagy ha a vámtartozásról szóló értesítés egy
áruátengedést követő ellenőrzés eredménye, a behozatali vagy kiviteli vám összegén felül
késedelmi kamatot kell felszámítani, a vámtartozás keletkezésének napjától a közlés napjáig.
A késedelmi kamat fizetése uniós előíráson alapul, a bírság egészében nemzeti szabály.

Budapest, 2016. április 29.
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