A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője
által kiadott 7015/2019. felhívás
az EBTI rendszer 2019. október 1-jei éles bevezetéséről

Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó
munkaprogramról szóló (EU) 2016/578 végrehajtási határozatban (2016. április 11.)
foglaltaknak megfelelően, a Bizottság a kötelező érvényű tarifális felvilágosítások (KTF)
kiadását támogató megújult informatikai rendszert (EBTI) vezet be, 2019. október 1-jétől
kezdődően.
A rendszer elérése
A központi vámszakmai alkalmazások az EU Ügyfél Portálon (EU General Trader Portal)
keresztül érhetők el. A portálra a https://customs.ec.europa.eu/gtp/ oldalon lehet belépni. A
belépéshez szükséges jogosultságot a NAV honlapjáról letölthető EGYKE űrlapon lehet kérni.
A belépéshez ügyfélkapu-jogosultságra is szükség van.
Az Ügyfél Portálra történő belépéskor a felhasználónak azonosítania kell magát. Ehhez előzetes
regisztráció szükséges. A rendszer használatához szükséges előfeltételeket és a bejelentkezési
folyamat részletes leírását a NAV honlapján publikált Felhasználói kézikönyv (fájlnév:
UUM_DS_Economic Operator Guide_HU_v1_3_pub.pdf ) tartalmazza, az alábbi linken:
https://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aruosztalyozsa/EBTI3.
A rendszer használatához ajánlott böngészők:

Google Chrome 60,
Mozilla Firefox 45, (vagy 65)
Microsoft Edge.

Az Internet Explorer 11 használata nem támogatott. Az alkalmazás során hibák léphetnek fel.
A portálra belépéskor az alábbiak jelennek meg:
- alkalmazási tartomány: Vám (Customs)
- azonosítási ország: Magyarország
- a felhasználó szerepköre: Gazdálkodó (EO), Vámjogi képviselő (CR) vagy alkalmazott
(EMP)
Az azonosítási ország és szerepkör kiválasztása után az azonosítás – automatikus átirányítással
– az Ügyfélkapun keresztül történik. Itt meg kell adni a felhasználónevet és jelszót, első
bejelentéskor az adóazonosító jelet is.
Jogosultságok
Az ügyféli oldalon a rendszer az alábbi jogosultsági szinteket támogatja:
- konzultációs (olvasó): csak olvasói hozzáférés a gazdálkodói kérelmekkel kapcsolatos
adatokhoz
- végrehajtói: olvasói hozzáférés, a kérelmek és az azokkal kapcsolatos információk
benyújtása és továbbítása a General Trader Portálon

Hatáskör
A KTF-határozatok kiadását – az EBTI rendszeren keresztül – a NAV Szakértői Intézete végzi1.
A rendszer élesítését megelőzően benyújtott kérelmek kezelése
Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával a kérelem benyújtására
2019. szeptember 30-ig van lehetőség. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019. október 1-jét
követően a határozatok kiadásával kapcsolatos kommunikációt – beleértve az október 1-jét
megelőzően benyújtott kérelmeket is –az EBTI rendszeren keresztül folytatja. Így azoknak is
regisztrálni kell, akik nem az új rendszeren keresztül nyújtották be kérelmüket.
Értesítések
Az EU Ügyfél Portál a KTF-határozat kiadásához kapcsolódó valamennyi eseményről értesítést
küld (kérelem befogadása, kérelem feldolgozása, határozat kiadása). Feliratkozási értesítés
kérésével ezek az üzenetek e-mail formában is igényelhetők. Az e-mail értesítésre történő
feliratkozást az Ügyfél Portál menürendszerének felső sorában levő „mellalak” kiválasztásával
a „Beállítások” menüpont alatt lehet megtenni. A e-mail cím megadása után a csúszkát
aktívvá kell tenni!
Jogorvoslat
Az EBTI rendszer bevezetése a KTF-határozatokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokat nem
érinti. A döntések ellen a fellebbezést a továbbiakban is e-papíron kell eljuttatni a NAV
Szakértői Intézetéhez.
További információk
Az EBTI rendszerrel kapcsolatos további információkat a NAV honlapján az alábbi linken
érhetők el:
https://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aruosztalyozsa/EBTI3
Budapest, 2019. szeptember 26.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm.
rendelet 91. § a) pontja alapján.

