Brexittel kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések
I.

Vámeljárásokkal és az EORI-számmal kapcsolatos kérdések

1. Cégünk jelenleg árukat szállít az Egyesült Királyságból Magyarországra, illetve
Magyarországról az Egyesült Királyságba. Az Egyesült Királyság kilépését követően
mi a legfőbb változás, ami az ügyleteinket érintheti?
A legfőbb változás az lesz, hogy az Egyesült Királyság 3. ország lesz (akárcsak Kína, vagy az
Amerikai Egyesült Államok), és az áruk Európai Unió vámterületére történő behozatala, illetve
az Európai Unióból az Egyesült Királyságba történő kivitele a vámjogszabályok alá tartozó
tevékenység keretében végezhető. Ezen tevékenység végzéséhez szükséges információkat a
http://www.nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT oldalon található „Alapvető információk”
dokumentumban találja.
2. Mi az az EORI-szám?
Ahhoz, hogy valaki a vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet folytasson (árukat
importáljon az Unióba, vagy exportáljon az Unióból), első lépésben egyértelműen azonosítania
kell magát a vámhatóság előtt. Ehhez egy vámazonosító számot kell kapnia. Ez a vámazonosító
szám az úgynevezett EORI-szám (Economic Operators’ Registration and Identification =
gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma). Az EORI-számot azon tagállam adja ki
a vámtevékenységet folytatni kívánó személynek, ahol az adott személy letelepedett, vagy
pedig 3. országos személyek esetén az az első uniós tagállam, ahol először végez
vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet. Az EORI-szám igénylésével kapcsolatos
információk az alábbi linken keresztül érhetőek el.
http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/eori_szam/EORI_szam20190311.html
3. EORI-számra akkor is szüksége van-e az exportőrnek/importőrnek, amikor vámjogi
képviselőt használ a behozatali/kiviteli árunyilatkozat benyújtása során?
Igen: az EORI-szám ekkor is szükséges az exportőr/importőr azonosítása érdekében.
4. Mi történik kilépés esetén az Egyesült Királyság által kiadott EORI-számokkal?
Megállapodás nélküli kilépés esetén a kilépéssel az Egyesült Királyság gazdálkodói részére,
akárcsak az Egyesült Királyság által a Brexit kilépési határidőig harmadik országos
gazdálkodók részére kiadott EORI-számok érvénytelenítésre kerülnek. A Brexit kilépés
hatályba lépését követően az Egyesült Királyság gazdasági szereplői a továbbiakban mint
harmadik ország személyei a vámeljárások lefolytatása során az Unió valamely tagállamában
első alkalommal sorra kerülő vámigazgatási eljárásuk során igényelhetnek EORI-számot.
5. Az Európai Bizottság által üzemeltetett internetes felületen a gazdasági szereplők
EORI-szám hitelesség lekérdezést indíthatnak. Mi lesz a helyzet a Brexit kapcsán
érintett EORI-számokkal?
Megállapodás nélküli kilépés esetén a kilépést követően az ilyen típusú lekérdezések
eredménye nem fog találatot tartalmazni függetlenül attól, hogy az adott gazdasági szereplő
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Egyesült Királyságban rendelkezett székhellyel, vagy egy harmadik országban, de az Egyesült
Királyságban kapott EORI-számot.
6. Brexit kilépés után harmadik országos gazdálkodóként, ha EORI regisztrációt
igényel a vállalatunk és a beleegyezés a közzétételbe információt megjelöljük, akkor
az új EORI-szám hitelessége lekérdezhető az Európai Bizottság által üzemeltetett
internetes felületen?
Jelenleg is elérhető a harmadik országos gazdasági szereplők részére (pl. Szingapúr) az EORIszám hitelesítés, a feltételeknek megfelelve a Brexit utáni lekérdezésben változás nem várható.
7. A vámjogszabályok alá tartozó tevékenység végzéséhez szükséges bármilyen
végzettség?
Alapvetően nem szükséges, mivel vám-árunyilatkozatot a vámjogszabályok alapján bármely
személy benyújthat, azonban egy vámkezelési kérelem kitöltése kihívást jelenthet minden olyan
cég, illetve természetes személy számára, aki ilyennel korábban nem foglalkozott, ezért az
uniós vámjog mindenki számára lehetőséget biztosít arra, hogy vámügyeinek intézését egy
másik személyre bízza. Ennek a lehetőségnek ad keretet a vámjogi képviselet jogintézménye,
melynek keretében bármely személy képviselőt jelölhet ki a vámhatóságok előtti ügyeiben a
vámjogszabályok által megállapított cselekmények és alakiságok elvégzésére.
8. Ha árukat küldök Magyarországról az Egyesült Királyságba, és tudom, hogy az áruk
már csak akkor fognak megérkezni az Egyesült Királyság határára, amikor az
Egyesült Királyság már nem lesz része az Európai Unió vámterületének, akkor már
a kilépés előtt is benyújthatom a kiviteli árunyilatkozatot?
Erre nincs lehetőség az uniós vámjogszabályok alapján.
9. Ha a Brexit előtt uniós árukat szállítok ki Magyarországról az Egyesült Királyságba,
és ezeket az árukat a Brexit után onnan visszahozom Magyarországra, akkor az UVK
203. cikke szerinti, a tértiárukra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazhatom-e?
A tértiárukra vonatkozó rendelkezések alkalmazhatóak akkor, ha bizonyítja, hogy az uniós
árukat:
˗ a kilépés időpontja előtt szállították az Egyesült Királyságba; és
˗ változatlan állapotban hozzák vissza (az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (rövidebb nevén: UVK) 203. cikkének (5) bekezdése, és
a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes
rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló
2015/2446 bizottsági rendelet 158. cikke szerint).
Az Egyesült Királyság kilépése önmagában azonban nem tekinthető különleges körülményként
annak érdekében, hogy túllépjék az UVK 203. cikkének (1) bekezdésében említett hároméves
időszakot.
Azt a bizonyítékot, hogy az uniós árukat a kilépés időpontja előtt szállították az Egyesült
Királyságba, különösen a megfelelő szállítási okmányokkal és szükség esetén más vonatkozó
dokumentumokkal (pl. bérleti szerződés) kell szolgáltatni. Adott esetben annak az igazolása is
megkövetelhető, hogy az áru állapota nem változott meg.
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10. A Brexit után lesz-e lehetőség árukat szállítani az Egyesült Királyságba a
Tranzitegyezmény vagy a TIR-Egyezmény szerint?
Az Egyesült Királyság benyújtotta a Tranzitegyezményhez történő csatlakozási kérelmét, így a
Tranzitegyezmény tagjává válik Egyesült Királyság abban a pillanatban, amikor kilép az
Unióból, tehát lehetőség lesz az ilyen áruszállításokra. Az Egyesült Királyság már jelenleg is
tagja a TIR-egyezménynek, így a TIR-egyezmény szerinti áruszállítások is lehetségesek
lesznek.
11. A Brexitet követően kívánok személygépjárművet az Egyesült Királyságból
Magyarországra hozni és forgalomba helyezni. Milyen változás lesz az eddigi
ügymenethez képest?
A legfőbb változás az lesz, hogy az Egyesült Királyság harmadik ország lesz, így a
személygépjármű magyarországi forgalomba helyezése előtt a regisztrációs adóigazgatási
eljáráson túl a személygépjármű tekintetében vámkezelési kérelmet is be kell nyújtani a NAV
felé.
A
vámkezeléssel
kapcsolatos
további
információkat
a
http://www.nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT oldalon található „Alapvető információk”
dokumentumban találja.

II.

Visszaköltözéssel és utazással kapcsolatos kérdések

12. Brexitet követően visszaköltöznék Magyarországra
Ebben az esetben az „Állandó tartózkodási helynek harmadik országból az Európai Unió
területére való áthelyezése során igénybe vehető kedvezmény” cím alatt foglalt szabályok az
irányadók, amelyek az alábbi honlapon érhetők el:
http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/nem_kereskedelmi_forgalom/allando_tarto
zkodasi_helynek_h.html
13. Brexitet követően az Európai Unió területére utaznék, mik a behozatali szabályok?
Tekintettel arra, hogy a Brexitet követően az Egyesült Királyság harmadik országnak számít,
az Európai Unióba, azon belül Magyarországra történő beutazás kapcsán a NAV által kiadott
„Utastájékoztató” hasznos információkkal szolgálhat. Az „Utastájékoztató” elérhető itt:
http://nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/utastaj/utastajekoztato/utastajekoztato_2019

III.

Engedélyezett gazdálkodókkal (AEO) kapcsolatos kérdések

14. Mi történik „no deal” kilépés esetén az Egyesült Királyság azon gazdálkodóival, akik
AEO engedéllyel rendelkeznek?
Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból megállapodás nélkül való kilépése okán az
Egyesült Királyság engedélyezett gazdálkodói (AEO-i) elveszítik az AEO engedélyüket. Az
engedélyük és a folyamatban lévő AEO engedély iráni kérelmük végérvényesen lejáratásra,
visszavonásra kerül, új brit AEO kérelmek befogadására és engedélyek kiadására a
továbbiakban nem kerül sor.
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IV.

Származással kapcsolatos kérdések

15. Cégünk az Egyesült Királyságból beszállítói nyilatkozattal szerez be uniós
származású árukat és azok felhasználásával gyárt termékeket. A termékek
értékesítésekor EU-n kívüli vevő részére származási igazolást állítunk ki. Hogyan
érintheti az Egyesült Királyság kilépése a tevékenységünket?
Az Egyesült Királyság kilépését követően az onnan beszerzett áruk nem tekinthetők többé uniós
származásúaknak, azaz a gyártott termékek származásának megállapítása során azokat 3.
országos nem származó árukként kell figyelembe venni, szem előtt tartva azt is, hogy kilépését
követően az egyesült királyságbeli beszállítók által kiállított beszállítói nyilatkozatok
érvényüket vesztik. Ebből következően a gyártott termékek tekintetében a származási igazolás
kiállításának dátuma döntő időpont: amennyiben a kilépést követően állítják ki azokat, akkor
az Egyesült Királyságból beszerzett (azaz egyesült királyságbeli beszállítótól vásárolt) és
felhasznált árukat, nem származóként kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a
beszerzés, vagy a termelés a kilépés dátumát megelőzően történt-e. Amennyiben a származási
igazolást még a kilépést megelőzően kiállítják, akkor az érvényes marad a kilépést követően is,
függetlenül attól, hogy az ahhoz felhasznált áruk tekintetében rendelkezésre álló beszállítói
nyilatkozatok időközben érvényüket vesztették.
16. Cégünk uniós termékek nagykereskedelmével foglalkozik. Más tagállamok mellett az
Egyesült Királyságból is szerez be termékeket. A kapott beszállítói nyilatkozatok
birtokában EU-n kívüli vevő részére származási igazolást, EU-n belüli vevő részére
pedig beszállítói nyilatkozatot állít ki. Hogyan érintheti az Egyesült Királyság kilépése
a tevékenységünket?
Amennyiben a beszerzett termék beszállítói nyilatkozatát egyesült királyságbeli gazdálkodó
állította ki, az a beszállítói nyilatkozat a kilépés napjával érvénytelen és azt követően az érintett
termékeket nem származóként kell kezelni, így azokra vonatkozóan – a kilépés dátumát
követően – sem származási igazolás, sem beszállítói nyilatkozat nem állítható ki.
Abban az esetben, ha az egyesült királyságbeli gazdálkodó beszállítói nyilatkozata alapján a
származási igazolást a kilépés dátumát megelőzően kiállítják, az érvényesnek tekintendő és
azzal további teendő nincs. Ugyanakkor EU-n belüli továbbértékesítés esetén, mikor az
egyesült királyságbeli gazdálkodó beszállítói nyilatkozata alapján még a kilépést megelőzően
egy újabb beszállítói nyilatkozat kiállítására került sor, akkor az eladó/beszállító a
vámjogszabályok alapján köteles értesíteni a vevőjét az alátámasztó dokumentum
érvénytelenségéről.

V.

Tiltó és korlátozó rendelkezésekkel kapcsolatos kérdések

17. Cégünk olyan termékekkel (is) foglalkozik, amelyeknek az Európai Unióba történő
behozatala, illetve Európai Unióból történő kivitele korlátozás alá esik, és/vagy
engedélyköteles. Az Egyesült Királyság kilépése, hogyan érinti azoknak a
termékeknek az Európai Unióba történő behozatalát, illetve az Európai Unióból
történő kivitelét, amelyekhez a kilépésig nem volt szükséges engedélyt, egyéb okmányt
benyújtani?
A vámhatósági eljárások során az egyes tiltó és korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó
termékkörökkel, a termékbiztonság és megfelelőség, valamint a szellemi tulajdonjogot sértő
árukkal kapcsolatos ágazati uniós és nemzeti előírásokat szintén figyelembe kell majd venni az
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UK és az EU közti szállítások esetén. Előzőekre figyelemmel az egyes, az EU és/vagy nemzeti
jogszabályok alapján tiltó és korlátozó rendelkezés hatálya alá tartozó termékek UK-ból az EUba történő behozatala, az EU-ból oda irányuló kivitele a Brexit után engedély vagy igazolás
benyújtásához lesz kötve.
A NAV internetes felületén (www.nav.gov.hu) a „BREXIT információk” menüpontban,
szakterületenként (többek között a korlátozások és tilalmak, illetve szellemi tulajdonjogok
vámhatósági érvényesítése témakörökre vonatkozóan is) csoportosítva folyamatosan kerülnek
elhelyezésre, illetve frissítésre az aktuális információk.
http://www.nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT
18. Cégünk jelenleg kettős felhasználású terméknek minősülő árukat szállít az Egyesült
Királyságba. Az Egyesült Királyság kilépését követően mi a legfőbb változás, ami az
ügyleteinket érintheti?
Egyes tiltó és korlátozó rendelkezés hatálya alá tartozó termékek (pl. kettős felhasználású
termékek) Egyesült Királyságból az EU-ba történő behozatala, az EU-ból oda irányuló kivitele
a Brexit után engedély vagy igazolás benyújtásához lesz kötve. Budapest Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztály mint a kettős felhasználású
termékek forgalmának engedélyezését végző hazai hatóság tájékoztatást adott ki a termékkör
Egyesült Királyságba irányuló kivitelével összefüggésben felmerülő jövőbeni
engedélykötelezettségekkel kapcsolatosan. A tájékoztató szerint, ha az Egyesült Királyság
külön megállapodás nélkül válik ki az EU-ból, az Egyesült Királyságba irányuló kivitelek
Uniós Általános Exportengedély felhasználásával bonyolódnak majd. Az ilyen típusú
engedélyek alkalmazásához az Egyesült Királyság területére szállító, a BFKH által még nem
regisztrált exportőröknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat. Amennyiben az Egyesült
Királyság külön megállapodással lép ki az EU-ból, akkor átmeneti rendelkezések lesznek
érvényben 2020. december 31-ig. Az átmeneti időszakban a kettős felhasználású termékek
Egyesült Királyságba történő szállítása nem lesz engedélyköteles (kivéve az engedélyhez kötött
transzfer ügyleteket).
A BFKH tájékoztatója az alábbi címen érhető el:
http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/exportellenorzesi_osztaly/brexit
19. Cégünk jelenleg haditechnikai terméknek minősülő árukat szállít az Egyesült
Királyságba. Az Egyesült Királyság kilépését követően mi a legfőbb változás, ami az
ügyleteinket érintheti?
A Brexit után az Egyesült Királyság (a továbbiakban: UK) harmadik országnak minősül. Az
UK és Magyarország között bonyolódó áruforgalomra az Uniós Vámkódex előírásait ezen belül
különösen bizonyos vámalakiságok elvégzését és vámellenőrzések lefolytatását kell majd
alkalmazni, a vámeljárások esetében vám-árunyilatkozatot kell majd benyújtani, míg egyes tiltó
és korlátozó rendelkezés hatálya alá tartozó termékek (pl. haditechnikai termékek) UK-ból
hazánkba történő behozatala, onnan UK-ba irányuló kivitele a Brexit után engedély
benyújtásához lesz kötve. A haditechnikai termékek körébe a 156/2017. (VI. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletének I.-XXVI. fejezeteiben felsorolt
termékek (pl. puska, pisztoly, gránát, kényszerítő és titkosszolgálati eszközök, célzókészülék
stb.) tartoznak. Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) Kereskedelmi,
Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Haditechnikai Osztály
mint a haditechnikai termékek forgalmának engedélyezését végző hazai hatóság tájékoztatása
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szerint a Brexit után az UK és Magyarország közti szállítások esetében egyedi forgalmi
engedélyre és tranzit engedélyre lesz majd szükség. Tranzitengedélyre minden olyan esetben
szükség lesz, ahol az áruk feladási vagy rendeltetési helye UK, és az ügylet másik szereplője
nem az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagállamban, vagy meghatározott – biztonsági
kockázatot nem jelentő – országokban (AU, CA, CH,JP, NZ, US) letelepedett vevő, ill.
végfelhasználó. Az UK-t érintő szállítások esetében már kiadott globális forgalmi engedélyek
hatályosságát a változás nem érinti, ezek alapján továbbra is végrehajthatók lesznek a
szállítások. Ezen kívül egyes, haditechnikai terméknek minősülő, de polgári célra is használatos
egyes tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkatrészek, tartozékok és lőszerek kiviteléhez a
258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedélyre lesz szükség.
Az ügyfelek hatékony jogalkalmazásának elősegítése, illetve további – a vámhatósági
tevékenységet nem érintő – információk megismerése érdekében javasolt a BFKH
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Haditechnikai Osztályával történő kapcsolatfelvétel.
20. Cégünk jelenleg polgári felhasználású robbanóanyag árukkal folytat
külkereskedelmi tevékenységet az Egyesült Királysággal. Az Egyesült Királyság
kilépését követően mi a legfőbb változás, ami az ügyleteinket érintheti?
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti intézkedésre is
figyelemmel a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságra már nem alkalmazandók
a polgári felhasználású robbanóanyagokra vonatkozó uniós szabályok, különösen a polgári
felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami
jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/28/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv. Ez különösen az alábbi következményekkel jár az uniós piacon a kilépés
időpontjától kezdődően forgalomba hozott polgári felhasználású robbanóanyagok területén
A NAV internetes felületén (www.nav.gov.hu) a „BREXIT információk” menüpontban,
szakterületenként csoportosítva folyamatosan kerülnek elhelyezésre, illetve frissítésre az
aktuális információk, így a polgári felhasználású robbanóanyagokkal kapcsolatos további
információk a „Korlátozások, tilalmak” menüpontban találhatóak.
21. Cégünk jelenleg fluortartalmú üvegházhatású gázokkal folytat külkereskedelmi
tevékenységet az Egyesült Királysággal. Az Egyesült Királyság kilépését követően mi
a legfőbb változás, ami az ügyleteinket érintheti?
A kilépés időpontjától kezdődően a fluortartalmú üvegházhatású gázok területére vonatkozó
uniós szabályok – különösen a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU
Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) – már nem lesznek alkalmazandók az Egyesült
Királyságra.
A kilépést követően az importőrök kötelezettségeire vonatkozóan a Nemzeti Klímavédelmi
Hatóság honlapján találhatóak a bővebb információk.
http://nkvh.kormany.hu/a-brexit-kapcsan-bekovetkezo-valtozasok
22. Növényegészségügyi rendelkezések szempontjából az Egyesült Királyságból
importált egyes növényi termékek vonatkozásában mire kell tekintettel lenni az
Unióból történő kilépést követő időszakban?

7

A növényegészségügy területén az Európai Bizottságnak nem áll szándékában olyan
megállapodást kötni az Egyesült Királysággal, mint amilyen jelenleg Svájccal érvényben van
(Svájc növényegészségügyi szempontból egyenértékűnek tekintendő az Unió hasonló
rendelkezéseivel), azaz 100%-os mértékben harmadik országgá válik. Ebből adódóan az
Egyesült Királyságból importált termékeknél alkalmazni kell a növény-egészségügyi feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM növényegészségügyi
ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezéseit.
23. Szellemi tulajdonjogaim védelme érdekében korábban vámhatósági intézkedés iránti
kérelmet nyújtottam be. A Brexit hogyan érinti a kérelmemet?
Amennyiben az uniós kérelmet az Egyesült Királyságban nyújtotta be, úgy az a Brexittel
érvényét veszti, és új kérelem benyújtására lesz szükség a 27 tagállam valamelyikében. A
bármely más tagállamban benyújtott uniós kérelmek a 27 tagállamban érvényben maradnak.
További információk: http://nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT
24. A Brexitet követően milyen feltételekkel lehet védett állat-, vagy növényfaj egyedeit
az EU területére behozni, illetve az EU területéről kivinni?
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti intézkedésekre is
figyelemmel a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságra már nem lesz
alkalmazandó a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által
biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet. A rendelet hatálya
alá tartozó védett fajok példányainak behozatala és kivitele, újrakivitele során teljesítendő
kötelezettségekkel kapcsolatos részletes információ megtalálható a NAV internetes felületén
(www.nav.gov.hu) a „BREXIT információk” menüpontban a „Korlátozások, tilalmak”
alpontban találhatóak.

