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Meghallgatáshoz való jog
Kiindulópont: Európai Unió Alapjogi Chartája
Olyan határozat meghozatala előtt, amely hátrányosan érintené a
kérelmezőt, a vámhatóságoknak közölniük kell a határozatuk
alapjául használni kívánt okokat a kérelmezővel, akinek meg kell
adni a lehetőséget arra, hogy kifejezze álláspontját.
Módja:
 elektronikus adatfeldolgozási eljárás
 elektronikus adatfeldolgozási eljárástól eltérően
 szóban

Határideje: 30 nap, de adott esetben a vámhatóság megkövetelheti
az érintett személytől, hogy 24 órán belül kifejezze álláspontját.
Bizottság előtti eljárásban is érvényesül.

Meghallgatáshoz való jog
Újdonság:
 Uniós jogszabályi szinten jelenik meg
 Nemzeti rendelkezés nem kapcsolódik hozzá
 Hivatalból hozott határozatok esetén is alkalmazandó (UVK 29.
cikk)
 Vámigazgatási bírság esetén is alkalmazandó.
 Végrehajtási szabályok:
 FJA 8-10. cikkei
 VA 8-9. cikkei
 Ha az érintett személy az időtartam lejárta előtt kifejezi
álláspontját, a vámhatóságok folytathatják a határozathozatalt.
 A könyvelésbe vételhez rendelkezésre álló 14 nappal nincs
összeütközésben. Ez a határidő a meghallgatáshoz való jog
gyakorlását követően kezdődik.

Állandó meghatalmazás
2016. január 1-jétől: lehetséges az EGYKE adatlap használata: a
vámjogi képviseletre vonatkozóan állandó meghatalmazás
bejelentésére
2016. május 1-jétől: kötelező az EGYKE adatlap használata

 A korábban beadott meghatalmazások továbbra is érvényesek
maradnak.
 Főszabályként nem kell újra benyújtani ezeket.
 Ha eltérés van az adatok között, akkor kell EGYKE adatlap.
 Hatósági segítség a kitöltéshez, benyújtáshoz
 Hibaüzenetek: nem a program által kínált üzenetet küldi ki a
hatóság

Állandó meghatalmazás
Fejlesztések:
 Közvetlen – közvetett vámjogi képviselő, új jogcímkód: 2016.
május 1-jétől lehetséges
 Cég – cég kapcsolat bejelentése: 2016. július 8-tól
 Ügyek további bontása: fejlesztés folyamatban
 Másik tagállam által kiadott EORI: középtávon fog megvalósulni

Papír alapú benyújtás:
 Cég – cég kapcsolat bejelentése esetén
 Másik tagállam által kiadott EORI esetén

Engedélyezés
Megbízható vámadós engedély: megszűnt, 2016. május 1-jétől nem
feltétel az engedélyekhez.
Kérelem befogadása:
ellenőrzése.

formai

követelmények,

illetékesség

Ügyintézési határidő kezdete.
Kisebb jelentőség módosítás: 2016. május 1-je előtt kiadott
engedélyek esetében ’kisebb jelentőségű módosítás’: az engedély
felügyeletét nem érinti (például új cikkszám, vámtarifaszám, áru
felvétele az engedélybe, ha nem kell vizsgálni a gazdasági
feltételeket, vámbiztosíték módosítása). Nincs jelentősége az
engedélyes személyének, így lehet biztosítani az objektív
ismérveken alapuló egységes gyakorlatot.

Engedélyezés
Az engedélyt érintő kérdésekben az átmeneti FJA 12. mellékletének
használata kötelező.
UVK 211. cikk (3) bekezdés b) pontja: műveletek megfelelő
lefolytatásához szükséges garancia megadása. Nem új feltétel, a
Közösségi Vámkódex 86. cikkben szerepelt.
AEOC engedély esetén a feltételt teljesítettnek kell tekinteni.
AEO engedély hiányában az UVK 39. cikk a) és b) feltételt kell
teljesíteni: annak bizonyítása a kérelmező részéről, hogy műveleteit
és az áruforgalmat szigorúan ellenőrzi a kereskedelmi és adott
esetben szállítási nyilvántartások vezetésének rendszerén keresztül,
ami lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést.

Köszönöm a figyelmet!

