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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya
főosztályvezetője által kiadott 7011/2019. felhívás
egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó ideiglenes és végleges
védintézkedésekről és az ezen intézkedésekhez kapcsolódó vámkontingens
kérelmekről és azok kezeléséről
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes acéltermékek behozatalára vonatkozóan az Európai
Unió 2018. július 19-i hatállyal ideiglenes (az (EU) 2018/1013 bizottsági végrehajtási
rendelete1), majd 2019. február 2-ai hatállyal végleges (az (EU) 2019/159 bizottsági
végrehajtási rendelete2) védintézkedést vezetett be.
A védintézkedés célja annak megakadályozása, hogy egyes acéltermékekből az uniós piacra az
Európai Unió belső keresletével indokolt szokásos mennyiségen felül többlet áramoljon be,
ezáltal károkat okozva az uniós termelőknek.
A védintézkedés eszköze egyrészt – az Európai Unió belső keresletével indokolt szokásos
mennyiségre megnyitott – vámkontingens3, másrészt a vámkontingens kimerülése, vagy
kérelmezésének bármilyen okból történő hiánya esetén a 25 % mértékű kiegészítő vám.
A jogalkotó a védintézkedés eszközeként meghatározott vámkontingens kezelésére – mind az
ideiglenes, mind a végleges védintézkedés esetében – az (EU) 2015/2447 bizottsági
végrehajtási rendelet 4 49–54. cikkében előírt vámkontingens-kezelési rendszert
(továbbiakban: TQS) jelölte meg.
A TQS az uniós vámjogszabályban meghatározott olyan keretrendszer, mely más uniós
jogszabályok által különféle célokkal biztosított vámkontingensek egységes kezelését
szolgálja. A TQS központi eleme az Európai Bizottság által üzemeltetett informatikai rendszer,
mely automatizált adatcsere alkalmazásával – egyebek mellett – rögzíti és nyilvántartja a
tagállamok vámhatóságai által elektronikus úton továbbított vámkontingens iránti
kérelmeket, és elvégzi a vámkontingens mennyiségek kérelmeknek megfelelő automatikus
kiosztását.
1. Értesülés a vámkontingensekről
Vámkontingenst kizárólag uniós jogszabály nyithat, így a vámkontingensek elsődlegesen az
Európai Unió Hivatalos Lapjából (www.eur-lex.eu) ismerhetőek meg.
A vámkontingensekről való egyszerűbb informálódást biztosít az Európai Unió integrált
vámtarifája (TARIC5), mely a termék vámtarifaszámának és származási országának, valamint
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egy dátumnak a megadásával minden időpillanatban naprakész információt tartalmaz –
egyebek mellett – abban a tekintetben is, hogy az adott termék esetében kérelmezhető-e
vámkontingens. A TARIC jelzi az adott vámkontingenst megnyitó jogszabályt is, illetve a
vámkontingens kérelmezéséhez elengedhetetlen egyedi azonosítót, a vámkontingens
rendelésszámot 6.
Fentieken túlmenően az Európai Bizottság egyrészt a vámkontingensek adatainak lekérdezésére
dedikált weboldalt 7 üzemeltet, mely integrálva van a TARIC-ba is (ahol a rendelésszámra
kattintva érhető el), másrészt statisztikai adatokat is közöl a vámkontingensek kihasználtságára
és kritikus státusára8 vonatkozóan.
Szükséges megemlíteni továbbá, hogy az Európai Bizottság vámkontingensek adatainak
lekérdezésére dedikált weboldala és az Európai Bizottság által üzemeltetett TARIC felület a
vámkontingensek esetében kizárólag azok éppen aktuális egyenlegét mutatja meg, tehát nem
képes egy korábbi időpontban érvényes egyenleget közölni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
által üzemeltetett TARIC Web (HU) ezzel ellentétben a lekérdező által megadott dátumra
vonatkozóan jelzi ki, hogy azon a napon éppen milyen egyenlege volt a vámkontingensnek, így
az aktuális egyenleg lekérdezése érdekében minden esetben az aznapi dátumot kell
alkalmazni.
2. Vámkontingens kérelmezése a vám-árunyilatkozat benyújtásakor
Minden esetben a nyilatkozattevő felelőssége, hogy a vámkontingenst a vám-árunyilatkozat
megfelelő kitöltésével kérelmezze. A vámkontingens kérelmezésének módja a vámárunyilatkozat preferenciakód (36. rovat) és kontingens rendelésszám (39. rovat) rovatainak
megfelelő kitöltése. A preferenciakód akkor jelez vámkontingens kérelmet, amennyiben a
második számjegye 2. A kontingens rendelésszám rovatba értelemszerűen a kérelmezett
vámkontingens rendelésszámát kell feltűntetni.
A vámhatóságnak hivatalból vámkontingenst kérelmezni, vagy kiosztani nem áll módjában!
Kizárólag a fentiek szerint kitöltött vám-árunyilatkozat minősül vámkontingens iránti
kérelemnek. A vámkontingens iránti kérelemnek minősülő vám-árunyilatkozatok adatai a
feldolgozás során, informatikai úton automatikusan továbbításra kerülnek először egy nemzeti
kontingenskezelő alkalmazásba, majd onnan a TQS felé.
3. Vámkontingens kérelmezése az áruátengedést követően
A vámjogszabályok rendelkezései nem zárják ki annak lehetőségét, hogy vámvisszatérítés vagy
elengedés keretében a vámkontingens kérelmezése áruátengedést követően kerüljön rögzítésre
a vám-árunyilatkozatra. Ebben az eljárásban ügyféli kérelemre az eljáró igazgatóság rögzíti
a szükséges adatokat a vám-árunyilatkozaton, amit követően a vámkontingens kérelem a
fentiekben már ismertetett módon, informatikai úton automatikusan továbbításra kerül először
a nemzeti kontingenskezelő alkalmazásba, majd onnan a TQS felé.
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4. Vámkontingens kiosztása
A vámkontingensek kiosztását a TQS munkanapokon végzi és főszabály szerint
legkorábban a vámkontingens kérelmet tartalmazó vám-árunyilatkozat elfogadásának
napját követő második munkanapon (például egy hétfőn elfogadott vám-árunyilatkozat
tekintetében a kiosztás legkorábban szerdán történhet meg). A vámkontingens kiosztásának
megtörténtéről a TQS automatikus üzenetet küld a nemzeti kontingenskezelő alkalmazásba,
mely szintén automatikus üzenetben továbbítja a kiosztás tényét a vám-árunyilatkozat
feldolgozó rendszer részére.
A vám-árunyilatkozat feldolgozó rendszer automatikusan ellenőrzi a vámkontingens állapotát
a vám-árunyilatkozat elfogadásakor. Amennyiben az állapot nem kritikus9, akkor a
vámkontingens kiosztásának fent ismertetett folyamatától függetlenül az áruátengedés
megtörténhet. Kritikus állapot esetében az eljáró igazgatóság dönt a vámbiztosítékról.
Kimerült állapotú vámkontingens esetén a kérelem nem kerül továbbításra, és a normál
mértékű vámot kell megfizetni.
5. Részkiosztás
A vámkontingens mennyiség kimerülésének napján az esetek többségében részkiosztásra kerül
sor. Ennek oka, hogy a TQS a mennyiségeket a vám-árunyilatkozat elfogadásának napja alapján
osztja ki, azaz a kimerülés napján elfogadott valamennyi vámkontingens kérelem részesül a
rendelkezésre álló mennyiségből. Mivel a rendelkezésre álló mennyiség az esetek
többségében kevesebb, mint az igényelt mennyiség, így az igényeknek csak arányos része
kerül kiosztásra.
A részkiosztás tényéről a TQS szintén automatikus üzenetet küld a nemzeti kontingenskezelő
alkalmazásba, mely szintén automatikus üzenetben továbbítja a részkiosztás tényét a vámárunyilatkozat feldolgozó rendszer részére.
6. Vámkontingens mennyiség visszatérítése
Bizonyos esetekben (pl.: vámtarifaszám változást eredményező áruátengedést követő
ellenőrzés eredménye, vagy áruk újrakivitele alapján) a tagállamok visszatérítik a részükre
kiosztott vámkontingens mennyiségeket a TQS részére. Ez eredményezheti azt, hogy a már
kimerült vámkontingensnek ismételten lesz kiosztásra váró egyenlege.
Az Európai Bizottság ilyen esetekben legkevesebb 10 munkanapra blokkolja az újonnan
megjelent egyenleg kiosztását annak érdekében, hogy az érintett gazdálkodók – a fent
ismertetett módon, áruátengedést követően – kérelmezhessék a vámkontingenst.
A vámkontingens blokkolásának ideje alatt beérkezett kérelmek tekintetében az általános
szabályok szerint végzi el a kiosztást TQS, azaz az eredeti vám-árunyilatkozat elfogadásának
napjára tekintettel részesülhetnek a mennyiségből a kérelmek.
7. A nyilatkozattevő által teendő intézkedés
Az egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó védintézkedések esetében a
nyilatkozattevőnek a behozatal során az alábbi két lehetőség közül kell választania:
a) a vám-árunyilatkozat benyújtásakor kérelmezi a vámkontingenst a vámárunyilatkozat 36. és 39. rovatának megfelelő kitöltésével, vagy
Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 53. cikke meghatározza, hogy mikor válik egy
vámkontingens kritikus állapotúvá. A kritikus állapot az Európai Bizottság vámkontingens adatainak
lekérdezésére dedikált weboldalán ellenőrizhető.
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b) kiegészítő vámot fizet és feltűnteti a vám-árunyilatkozat 47. rovatában az A20 vámfajta
kódot.
Ha a kiegészítő vám megfizetésére került sor, a vámadós áruátengedést követően is nyújthat be
vámkontingens iránti kérelmet, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a vámkontingens
egyenlege nem nulla.
Tekintettel arra, hogy a vámkontingens iránti kérelmekről nem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
dönt, azokat kizárólag továbbítja az Európai Bizottság felé, így a kérelem elbírálására
(ügyintézés ideje, döntés kimenetele) semmilyen hatással nem bír, ezért a védintézkedéssel
érintett termékek esetében fennáll annak kockázata, hogy az importot – kedvezőtlen
vámkontingens kiosztás esetén – kiegészítő vám fogja terhelni, melyet az üzleti tevékenység
tervezése során figyelembe venni javasolt.
Budapest, 2019. július 10.

Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető
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