A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által
kiadott
7014/2019. felhívás
Az UVK 218. cikke szerint jogok és kötelezettségek átruházásáról
Az Uniós Vámkódex létrehozásáról 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
UVK) 218. cikke rendelkezik a különleges eljárásokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek
átruházásáról („transfer of rights and obligations”, a továbbiakban: TORO).
1. Általános szabályok
1. A TORO definíciója szerint (UVK 218. cikk) a vámeljárás jogosultjának árutovábbítástól eltérő
különleges eljárás alá vont árukra vonatkozó jogai és kötelezettségei ruházhatóak át másik személyre.
TORO-ról tehát csak egy már vámeljárás alá vont áru tekintetében lehet szó.
2. A TORO engedélyezésére mindig az érintett különleges eljárásra vonatkozó engedélyben kerül sor
az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 2015/2447
Bizottsági rendelet 266. cikkének megfelelően. A TORO engedélyezése a gyakorlatban annyit jelent,
hogy a különleges eljárásra vonatkozó engedélyben leírásra került annak lehetősége, illetve feltételei.
3. A TORO lehet
a) részleges: a különleges eljárás alá vont árukra vonatkozó jogok és kötelezettségeknek egy része
kerül átruházásra.
b) teljes: a vámeljárás alá vont árura vonatkozó valamennyi jog és kötelezettség átruházásra kerül.
4. TORO esetén nincs szükség további vám-árunyilatkozat benyújtására. A TORO tényét
megfelelően dokumentálni kell, különösen a különleges eljárásra vonatkozó engedélyhez jóváhagyott
nyilvántartásban.
5. A közvámraktárak típusai közti (I. vagy II. típusú) megkülönböztetés nem jelent TORO-t.
2. Részleges TORO
6. Részleges TORO esetén a különleges eljárás folyamatába oly módon vonja be az engedélyes az
üzleti partnereit, hogy azoknak külön engedéllyel nem kell rendelkezniük az adott különleges
eljárásra, vagyis a műveletek ugyanazon engedély keretein belül kerülnek lefolytatásra.
7. Részleges TORO legjellemzőbb esetei a következők:
a) Aktív feldolgozási eljárás esetén egy (vagy több) műveletnek az engedélyestől eltérő személy általi
elvégzése. Például egy autó javítása esetén (aktív feldolgozás) a karosszéria festését egy alvállalkozó
végzi. Ebben az esetben a nem uniós árun végezhető feldolgozási műveletre való jogosultság kerül
átruházásra.
b) Passzív feldolgozás során keletkező feldolgozott áru visszahozatalakor a szabad forgalomba
bocsátást az engedélyestől eltérő személy végzi el (UVK 259. cikk (1)).
c) Aktív feldolgozás (vagy ideiglenes behozatal) estén a vámeljárás lezárására alkalmas következő
vámeljárás alá vonást, újrakivitelt, megsemmisítést az engedélyestől eltérő személy végzi el (UVK
215. cikke).
d) Meghatározott célra történő felhasználás esetén a meghatározott cél az engedélyben megemlített
másik személynél valósul meg. Például ipari összeszerelés céljából meghatározott célra történő
felhasználásra bocsátott áru esetén az ipari összeszerelés az engedélyes üzleti partnerénél történik
meg.
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8. A részleges TORO tekintetében fontos kiemelni, hogy az engedélyes engedélyből eredő
kötelezettségeit (pl.: biztosíték nyújtása, nyilvántartás vezetése, vámeljárás lezárására nyitva álló
határidő betartása, vámeljárás lezárásáról szóló igazolás benyújtása) nem érinti.
3. Teljes TORO
9. Teljes TORO esetén a különleges eljárással járó jogok és kötelezettségek átadója (az engedélyes,
a továbbiakban átadó) a különleges eljáráshoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek teljes körét átadja
az átvevőnek (a továbbiakban: átvevő). Mivel teljes TORO esetén valamennyi jog és kötelezettség
átruházásra kerül, ez azt feltételezi, hogy az átvevő minden, az adott különleges eljárásra vonatkozó
feltételt teljesít, vagyis rendelkezik ugyanarra a különleges eljárásra vonatkozó engedéllyel.
10. A teljes TORO alkalmas arra, hogy a jogok és kötelezettségek átadója (az engedélyes, a
továbbiakban átadó) elszámoljon a különleges eljárás alá vont árukkal, így teljes körűen mentesüljön
a jogok és kötelezettségek teljesítése alól.
11. Tekintettel arra, hogy a teljes TORO nem jelent következő vámeljárás alá vonást, az átvevőre az
átadó engedélyében meghatározott vámeljárás lezárására nyitva álló határidő vonatkozik.
Természetesen ennek hosszabbítására – amennyiben jogszabály azt lehetővé teszi – az átvevő
kérelmére lehetőség van.
12. A több engedélyes több felügyelő vámhivatalt is jelent(het), ezért a vámfelügyelet biztosítása
érdekében minden egyes teljes TORO műveletet az átadó és az átvevőt felügyelő vámhivatal számára
megfelelően dokumentálni kell. Az UVK hatályba lépését megelőzően erre a célra a T5 okmányt
kellett alkalmazni. Az UVK és a kapcsolódó rendeletek nem tartalmaznak egységes mintát, ezért
annak formáját az engedélyben kell meghatározni. A teljes TORO-hoz alkalmazandó okmány ajánlott
sémáját az 1. számú melléklet tartalmazza.
13. Az átvevő számára is engedélyezni kell azt, hogy teljes TORO keretében árukat, és az árukhoz
kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket átvegyen egy másik engedélyestől. Illetve az átadó
engedélyének kiadásakor a teljes TORO kapcsán az átvevő felügyeletét ellátó vámhivatalt is meg kell
keresni, és a szükséges egyeztetéseket (például információcsere módja) elvégezni.
14. Látható, hogy a teljes TORO alkalmazása nem jelent feltétlenül könnyebbséget a gazdálkodók
számára. Ezért a különleges eljárások lezárására elsősorban a következő vámeljárás alá vonás (UVK
215. cikke) alkalmazandó. Meghatározott célra történő felhasználás esetén azonban a teljes TORO az
egyetlen lehetőség arra, hogy a meghatározott célra történő felhasználás vámeljárás alá vont áruval
az engedélyezett műveletet másik engedélyes folytathassa/elvégezhesse. A meghatározott célra
történő felhasználás alá vonás szabad forgalomba bocsátás, ezért újabb meghatározott célra történő
felhasználás alá vonása az ilyen áruknak nem lehetséges (szabad forgalomban lévő árut nem lehet
szabad forgalomba bocsátani).
Budapest, 2019. augusztus 21.
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1. számú melléklet
a teljes TORO-hoz használandó űrlap
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A teljes TORO vámhatóságok általi engedélyezésének dátuma
(átadó, átvevő):
A vonatkozó engedély(ek) száma (átadó, átvevő engedélyének a
száma)
átadó EORI-száma, neve és címe

2
átvevő EORI-száma, neve és címe
3
4
5
6
7
8

az átadó engedélyében kijelölt felügyelő vámhivatal
az átvevő engedélyében kijelölt felügyelő vámhivatal
az átadó vámeljárás alá vonás árunyilatkozat azonosítószáma
TARIC-kód
Csomagok és árumegnevezés

9

Az áruk jelzései és száma

10

Bruttó tömeg

11

Nettó tömeg

12

Kiegészítő mértékegység (ha alkalmazható)

13

A vámeljárás lezárásának határideje
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Azon időszak, amelyen belül az átvevőnek információt kell
szolgáltatnia az átruházó felé a különleges eljárás lezárásáról.
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A TORO dátuma és pontos időpontja

16

Átvevőt felügyelő vámhivatal igazolása a jogok és
kötelezettségek átvételéről
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