2. melléklet - A BIZOTTSÁG (EU) 2020/491 HATÁROZATA1
a COVID-19 2020-as kitörésének hatásainak leküzdéséhez szükséges áruk behozatali
vámmentességéről és behozatali HÉA-mentességéről
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
(2020.05.05.)
1. Milyen áruk részesülhetnek mentességben?
A Bizottság közzétette azoknak az áruknak az indikatív listáját, amelyek behozatali vámok és
HÉA-mentes behozataláról a tagállamok az (EU) 2020/491 bizottsági határozat értelmében
határozhatnak.
A lista a COVID-19 gyógyászati készletekre vonatkozóan meglévő VVSz-listán és a tagállamok
által benyújtott behozatali vám- / HÉA-mentességi kérelmekben leggyakrabban szereplő
termékekre épül.
Ez a lista iránymutatásul szolgál a tagállamok számára, de nem teljes körű, és mérlegelési
jogkört hagy a tagállamok számára, hogy saját nemzeti igényeiknek megfelelően
cselekedjenek. A tagállamok hatáskörébe tartozik annak meghatározása, hogy milyen árukra
vonatkozik a behozatali vámmentesség és HÉA-mentesség. A tagállamoknak ezt az
információt később be kell jelenteniük a Bizottságnak (lásd még a 8. pontot).
2. Milyen vámok és HÉA-kulcsok vonatkoznak az ilyen behozatalokra?
A Bizottság közzétett indikatív listája adott esetben minden árura tartalmazza a vám
százalékos mértékét (szokásos körülmények között, az áruk jelentős részére nem vonatkoznak
vámtételek behozatalkor).
Ami a HÉA-t illeti, ezen áruk többségére a szokásos HÉA-kulcs alkalmazandó. A tagállami HÉAkulcsok listája elérhető az EU Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóságának honlapján (DG TAXUD).
3. A vám-árunyilatkozatnak tartalmaznia kell-e egy meghatározott eljáráskódot e
mentességhez?
A C26 kiegészítő eljáráskódot („A katasztrófa áldozatainak behozott áruk - az 1186/2009/EK
tanácsi rendelet 74. cikke”) be kell jelenteni a behozatali vám-árunyilatkozat 1/11 rovatában
(Kiegészítő eljárás - 2015/2447/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. CÍM).
Ezen túlmenően a kiegészítő egység (darabszám) megadása a 6/2 rovatban erősen ajánlott
annak érdekében, hogy a Határozat 2 (b) cikkében említett jelentéstételi kötelezettség
teljesíthető legyen.
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Ezen túlmenően, amennyiben a legnagyobb kedvezmény elve alapján meghatározott
vámtétel 0% és ezért a (vám)mentességet nem kérik, egy további nemzeti eljárás kód
feltüntetése szükséges az áfa mentesség igényléséhez. Ez elő fogja segíteni a jelentéstételi
kötelezettség teljesítését.
4. Milyen szervezetek részesülhetnek a mentességekben?
A behozatali vámmentesség és HÉA-mentesség azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a
következők vagy azok érdekében importáltak:
•

állami szervezetek (állami szervek, közigazgatási szervek és egyéb közjogi intézmények,
ideértve a kórházakat, kormányzati szervezeteket, településeket, regionális
kormányokat stb.),

•

jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek, amelyeket a tagállamok illetékes
hatóságai hagytak jóvá.

Alapvetően, ha egy (állami vagy magán) társaság az árukat azon szervezetek közvetlen
importja céljából importálja, amelyeket a tagállam illetékes hatóságai felhatalmaztak arra,
hogy ezt a mentességet alkalmazzák, az ilyen behozatalra ez a határozat vonatkozik. Az
illetékes nemzeti hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása
érdekében, hogy a behozatali vámmentesség és a HÉA alóli mentesség alapján behozott
termékeket valóban átadják a mentességre jogosult testületeknek.
A Bizottság határozottan azt ajánlja, hogy vegye fel a kapcsolatot azon tagállamok illetékes
hatóságaival (lásd még a 11. pontot), ahol a behozatal történik, amely végül eldönti, hogy
teljesülnek-e az e határozat szerinti mentességek feltételei.
5. Hogyan szerezhetem be szervezetem számára az engedélyt a behozatali vámok és HÉA
alóli mentességhez?
A tagállamok hatáskörrel rendelkeznek annak meghatározására, hogy mely szervezetek
jogosultak behozni azokat a termékeket, amelyekre a behozatali vámmentesség és a HÉAmentesség vonatkozik.
A tagállamok általában rendelkeznek egy eljárással, amely meghatározza a szervezet
jóváhagyásának módját. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az egyes tagállamok illetékes nemzeti
hatóságaival (lásd még a 10. pontot).
6. Egy olyan gazdálkodó vagyok, amely a COVID-19 határozat hatálya alá tartozó
termékeket importál. Az importot követően azokat értékesítem egy, az illetékes
hatóságok által jóváhagyott szervezetnek. Alkalmazható-e a vám-/HÉA-mentesség
ebben az esetben?
Nem, a mentesség nem alkalmazható ebben az esetben. Ez egy normál behozatal, amelyre
vám- (adott esetben), illetve HÉA fizetési kötelezettség vonatkozik. Fontos megjegyezni, hogy
az import HÉA-t az importáló cég levonhatja. A termékek későbbi ártuházása a jóváhagyot
szervezet számára HÉA köteles, az adott tagállamban érvényes HÉA mérték szerint.
Nem hivatalos fordítás

7. Alkalmazható-e a behozatali vámmentesség és a HÉA-mentesség, ha az árukat
kereskedelmi célokra importálják, azaz ügyfeleknek értékesítik?
Nem. A behozatali vámmentesség és a HÉA-mentesség nem vonatkozik az ebben a kérdésben
ismertetett kereskedelmi behozatalokra. Ugyanígy nem alkalmazható, ha egy magánvállalat
védőfelszereléseket importál saját szükségleteire.
8. Mit kell tennie a tagállamoknak e határozat alkalmazásához?
A tagállamok illetékes hatóságainak:
•
•

Meghatározni azokat az árukat, amelyekre a behozatali vámmentesség és a HÉAmentesség vonatkozik
Jóváhagyni azokat a szervezeteket, amelyek jogosultak az importvámok alóli
mentességre és a HÉA-mentességre az importált áruk esetében:
i) állami szervezetek, ideértve az állami szerveket, a közigazgatási szerveket és
a közjog által szabályozott egyéb szervezeteket is
ii) az illetékes hatóságok által jóváhagyott egyéb jótékonysági vagy emberbaráti
szervezetek

•

Jelentést tenni a Bizottságnak 2020. november 30-ig2:
i) a COVID-19 kitörése hatásainak leküzdése céljából behozatali vámoktól és
HÉA-tól mentesen behozott különféle áruk jellegéről és mennyiségéről,
ii) az e termékek szétosztására vagy rendelkezésre bocsátására jóváhagyott
szervezetekről, és
iii) az áruknak nem e kitörés elleni küzdelem céljából történő felhasználásának
megakadályozására hozott intézkedésekről.
9. Mennyi ideig alkalmazható a behozatali vámmentesség és a HÉA-mentesség?

A behozatali vámmentesség és a HÉA-mentesség 2020. január 30-tól 2020. július 31-ig3
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy az európai szintű termelésnek képesnek kell lennie
arra, hogy addigra kielégítse az igényeket. Ha azonban a helyzet 2020. július 31-ig4 nem javul,
a Bizottság a tagállamokkal konzultálva dönthet az alkalmazási időszak meghosszabbításáról.
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Nem hivatalos fordítás

10. A Bizottság határozatát 2020. április 3-án tették közzé, és szervezetem már ezen
időpont előtt importálta az engedélyezett árukat. Igénybe vehetem-e behozatali
vámmentességet és HÉA-mentességet?
Ha a szervezet e határozat alapján engedélyt kaphat a behozatali vámmentességre és a HÉA
alóli mentességre annak a tagállamnak az illetékes hatóságai által, ahol működik, akkor 2020.
január 30-ig visszamenően a 2020. április 3. előtti behozatalok szintén jogosultak lehetnek a
behozatali vámmentességre és HÉA-mentességre. Azon tagállamok illetékes hatóságai,
amelyekben a behozatal történt, döntenek arról, hogy teljesülnek-e az e határozat szerinti
visszamenőleges mentesség feltételei.
11. Melyek az illetékes hatóságok a tagállamokban?
Az EU-tagállamok nemzeti vámhatóságainak elérhetőségei itt találhatók:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en
Az EU-tagállamok nemzeti adóhatóságainak elérhetőségei itt találhatók:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-tax-websites_en

Nem hivatalos fordítás

