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BEVEZETÉS
Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, és „harmadik ország”1
lett. A kilépésről rendelkező megállapodás2 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakot ír
elő. Eddig az időpontig az uniós jog teljes egészében alkalmazandó az Egyesült Királyságra
és az Egyesült Királyságban.3
Az EU és az Egyesült Királyság az átmeneti időszak alatt tárgyalásokat fog folytatni egy új
partnerségre irányuló, szabadkereskedelmi övezetet létrehozó megállapodásról. Nem biztos
azonban, hogy az átmeneti időszak végéig létrejön és hatályba lép egy ilyen megállapodás.
Mindenesetre egy ilyen megállapodás a piacra jutás feltételei tekintetében nagyon eltérő
viszonyt teremtene, mint amelynek keretében az Egyesült Királyság a belső piacon 4, az EU
vámuniójában, valamint a héa (hozzáadottérték-adó) és a jövedéki adó területén részt vesz.
1

A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.

2

Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az
Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.) („a kilépésről rendelkező
megállapodás”).

3

A kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkében meghatározott egyes kivételekkel, amelyek egyike sem
releváns e közlemény szempontjából.

4

Nevezetesen a szabadkereskedelmi megállapodás nem tartalmaz olyan belső piaci elveket (az áruk és a
szolgáltatások területén), mint a kölcsönös elismerés, a származási ország elve és a harmonizáció. A
szabadkereskedelmi megállapodás emellett nem szüntet meg – többek között az áruk származására és
alapanyagaira vonatkozó – vámalakiságokat és vámellenőrzéseket, és nem töröl el behozatali és kiviteli
tilalmakat és korlátozásokat.

2

Ezért valamennyi érdekelt felet és különösen a gazdasági szereplőket emlékeztetjük az
átmeneti időszak lejárta utáni jogi helyzetre, beleértve a kilépésről rendelkező
megállapodásnak a kilépéssel kapcsolatos releváns rendelkezéseit (lásd alább az A. részt). Ez
a feljegyzés az átmeneti időszak lejárta után Észak-Írországban alkalmazandó szabályokat
(lásd alább a B. részt) is kifejti.
E feljegyzés melléklete tájékoztatást nyújt az átmeneti időszak alatti preferenciákról és
származási szabályokról.
Tanács az érdekelt felek részére:
Az e feljegyzésben vázolt következmények kezeléséhez különösen a következőket tanácsoljuk
az érdekelt feleknek:
-

mérlegeljék, hogy igényelniük kell-e EORI-számot valamely uniós tagállamtól;

-

egyedi helyzetükkel kapcsolatban további tanácsadás céljából konzultáljanak az illetékes
vámhatóságukkal; valamint

-

igazítsák ki a termelési és az ellátási láncokat annak figyelembevétele érdekében, hogy az
egyesült királyságbeli input a harmadik országokkal szembeni tarifális preferenciák
céljából nem származó lesz.

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:
Ez a feljegyzés nem foglalkozik a következőkkel:
-

vámtartozás, vámérték és „segítségnyújtás”;

-

vámkontingens, valamint azok kezelése;

-

tilalmak és korlátozások;

-

a hozzáadottérték-adó;

-

a jövedéki adó.

E kérdésekkel más készülő vagy már közzétett közlemények foglalkoznak5.
A. AZ

ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁNI JOGI HELYZET, BELEÉRTVE A KILÉPÉSRŐL
6
RENDELKEZŐ MEGÁLLAPODÁSNAK A KILÉPÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEIT

Az átmeneti időszak lejárta után a vámügyekre vonatkozó uniós szabályok, különösen az
Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és

5

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_hu

6

Eltérő rendelkezés hiányában az e részben megadott magyarázatok Észak-Írország kivételével az Egyesült
Királyságra vonatkoznak.
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tanácsi rendelet7, valamint az azt kiegészítő és végrehajtó jogi aktusok már nem
alkalmazandók az Egyesült Királyságban.8 Ez különösen az alábbi következményekkel jár:

1. GAZDÁLKODÓK NYILVÁNTARTÁSA ÉS AZONOSÍTÁSA (EORI)
Az átmeneti időszak lejártakor az egyesült királyságbeli EORI-számok érvényessége
megszűnik az Unióban, és azokat érvénytelenítik a vonatkozó EOS/EORI ITrendszerben, beleértve a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó,
folyamatban lévő műveletekhez kapcsolódó egyesült királyságbeli EORI-számokat is.
a) Az átmeneti időszak lejárta után megváltozhatnak azon Unióban letelepedett
személyek kereskedelmi szokásai, akik jelenleg kizárólag egyesült királyságbeli
személyekkel végeznek ügyleteket. Miközben e személyek jelenleg nem folytatnak
kereskedelmet harmadik országokkal, hanem kizárólag Unión belüli ügyletekben
vesznek részt, és hozzájuk ezért egyetlen tagállam sem rendelt EORI-számot, e
személyek a jövőben vámalakiságokat igénylő ügyleteket fognak végezni. Ehhez az
Uniós Vámkódex9 szabályozása alapján nyilvántartásba kell vetetniük magukat a
letelepedési helyük szerinti tagállam vámhatóságánál.
E személyek már az átmeneti időszak lejárta előtt benyújthatják a szükséges adatokat
(az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusának10 12-01. melléklete),
vagy megtehetik a nyilvántartásba vételhez szükséges lépéseket.
b) A jelenleg az Egyesült Királyságban letelepedett vagy egyesült királyságbeli
EORI-számmal nyilvántartásba vett személyek két csoportja között kell
különbséget tenni:
– Azok a személyek, akik jelenleg nem folytatnak kereskedelmet harmadik
országokkal, hanem kizárólag Unión belüli ügyletekben vesznek részt, és akikhez
ezért egyetlen tagállam sem rendelt EORI-számot, de az átmeneti időszak lejárta
után vámalakiságokat igénylő ügyleteket kívánnak végezni, amihez az Uniós
Vámkódex szabályozása alapján nyilvántartásba kell vetetniük magukat valamely
uniós vámhatóságnál.
– Azok a személyek – a harmadik országbeli gazdálkodókat is ideértve –, akik
jelenleg az Egyesült Királyság vámhatósága által hozzájuk rendelt érvényes, de
az átmeneti időszak lejártától az Unióban érvénytelenné váló EORI-számmal
rendelkeznek.

7

HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

8

Az Uniós Vámkódex észak-írországi alkalmazhatóságával kapcsolatban lásd ezen iránymutató feljegyzés B.
részét.

9

Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex
létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

10

A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok
tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.). (a továbbiakban: az Uniós Vámkódex
felhatalmazáson alapuló jogi aktusa).
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Ebben az esetben e személyeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy nyilvántartásba
kell vetetniük magukat valamely tagállam illetékes vámhatóságánál, és az új EORIszámot kell használniuk az átmeneti időszak lejárta után.
Az átmeneti időszak lejárta után a valamely tagállamban az Uniós Vámkódex 5.
cikkének 32. pontjában meghatározott állandó üzleti telephellyel rendelkező, az
Egyesült Királyságban vagy más harmadik országban letelepedett személyeknek az
Uniós Vámkódex 9. cikkének (1) bekezdése szerint nyilvántartásba kell vetetniük
magukat az állandó üzleti telephely helye szerinti tagállam vámhatóságánál. A
valamely tagállamban állandó üzleti telephellyel nem rendelkező személyeknek
abban a tagállamban kell az Uniós Vámkódex 9. cikkének (2) bekezdése szerint
nyilvántartásba vetetniük magukat, amely azért a helyért felelős, ahol első
alkalommal nyújtanak be árunyilatkozatot vagy határozat iránti kérelmet; emellett e
gazdálkodóknak adóügyi képviselőt kell kijelölniük, ha a hatályos jogszabályok ezt
előírják.
E személyek szintén, már az átmeneti időszak lejárta előtt benyújthatják a szükséges
adatokat (az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusának 12-01.
melléklete), vagy megtehetik a nyilvántartásba vételhez szükséges lépéseket. A
tagállami vámhatóságoknak már az átmeneti időszak lejárta előtt el kell fogadniuk a
kérelmeket, és EORI-számot kell e gazdálkodókhoz rendelniük „az EORI-szám
kezdőnapja”-ként az átmeneti időszak lejártának napját vagy azt követő időpontot
jelölve meg, az érintett személyek kérelmeinek megfelelően.

2. VÁMHATÓSÁGI HATÁROZATOK
2.1

Engedélyek
Az átmeneti időszak lejártának az engedélyekre gyakorolt hatása az engedély
típusától függ, ideértve a kiadó vámhatóságot, az engedélyest és a földrajzi
lefedettséget is.
Az Egyesült Királyság vámhatóságai által megadott engedélyek
Főszabály szerint az Egyesült Királyság vámhatóságai által már megadott
engedélyek az átmeneti időszak lejárta után nem érvényesek többé az Unióban11.
Az Egyesült Királyság vámhatóságai az átmeneti időszak lejárta után többé nem
minősülnek illetékes uniós vámhatóságnak.
Mivel az Egyesült Királyság az átmeneti időszak lejártát követő naptól kezdődően
szerződő félként a saját jogán csatlakozik az egységes árutovábbítási eljárásról
szóló egyezményhez12, az Egyesült Királyság által az árutovábbításra vonatkozó
egyszerűsítések13 tekintetében megadott engedélyek nem lesznek érvényesek többé

11

A kivételekről lásd a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó, folyamatban lévő
áruszállításokra vonatkozó engedélyekről szóló alábbi alszakaszt.

12

HL L 226., 1987.8.13., 2. o., legutóbb módosította az 1/2017 határozat (HL L 8., 2018.1.12., 1. o.).

13

Az összkezességre vonatkozó engedélyek, ideértve a biztosítéknyújtás alóli mentességet is, valamint az
elektronikus fuvarokmány légi árufuvarozásra vonatkozó árutovábbítási árunyilatkozatként való
felhasználására vonatkozó engedélyek mint az EU-hoz kapcsolódó engedélyek.
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a vámhatósági határozatok uniós rendszerében, hanem azokat az egységes
árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény szerződő feleként megadott
engedélyként kell kezelni az Egyesült Királyság nemzeti rendszerében.
Amennyiben ezt követően az Egyesült Királyság tájékoztatja a tagállamokat arról,
hogy ezen engedélyek melyike marad érvényes az egységes árutovábbítási
eljárásról szóló egyezmény keretében, a tagállamoknak érvényesként kell
elfogadniuk ezeket az engedélyeket.
A tagállamok vámhatóságai által megadott engedélyek
Főszabály szerint valamely tagállam vámhatósága által megadott engedélyek
érvényesek maradnak, de a vámhatóságnak hivatalból vagy a gazdálkodó
módosítás iránti kérelmére módosítania kell azokat a földrajzi lefedettséget vagy
az engedély Egyesült Királysággal kapcsolatos részeit illetően.
Az egyesült királyságbeli EORI-számmal rendelkező gazdálkodóknak megadott
engedélyek mindazonáltal az átmeneti időszak lejárta után nem érvényesek többé
az Unióban14, kivéve, ha a gazdálkodó az Unióban letelepedett, lehetősége van
uniós EORI-számot szerezni és az engedély olyan módosítását kérni, hogy abban
az új uniós EORI-szám szerepeljen az egyesült királyságbeli EORI-szám helyett.
Amennyiben valamely engedély nem módosítható az egyesült királyságbeli EORIszám uniós EORI-számmal való felváltásával, a gazdálkodónak új engedélyt kell
kérnie új uniós EORI-számával.
Azokat az uniós EORI-számmal rendelkező gazdálkodóknak megadott
engedélyeket, amelyek jelenleg az Egyesült Királyságban is érvényesek,
módosítani kell az átmeneti időszak lejárta és a megfelelő földrajzi lefedettség
figyelembevétele érdekében; például a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó
járattal kapcsolatos engedélyből törölni kell az egyesült királyságbeli kikötőket, az
Észak-Írországban találhatók kivételével.
Az az egyszerűsített eljárásokra vonatkozó egységes engedély (SASP), amely
jelenleg az Egyesült Királyságra és egyetlen tagállamra érvényes, az átmeneti
időszak lejárta után többé nem lesz érvényes. Az mindazonáltal módosítható, és
nemzeti engedéllyé válhat. Ha egy SASP az Egyesült Királyságra és egynél több
tagállamra érvényes, ezen engedély érvényes marad, amennyiben a felügyelő
vámhivatal valamely tagállamban található, de módosítani kell azt. Ha a SASP
egyszerűsített árunyilatkozatokra vonatkozik, meg kell jegyezni, hogy a
gazdálkodónak csak az átmeneti időszak lejártáig terjedő időszakra15 kell
benyújtania az Egyesült Királyságra is kiterjedő kiegészítő árunyilatkozatot.
Amennyiben az összkezesség használatára vonatkozó engedély alapján az
engedély jogosultja az Egyesült Királyságban letelepedett kezes kezességvállalását
Az összkezesség alkalmazása a referenciaösszeg újraszámítását igényli az egységes árutovábbítás alá
vonandó áruk vámjogi státusának változásai miatt.
14

A kivételekről lásd a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó, folyamatban lévő
áruszállításokra vonatkozó engedélyekről szóló alábbi alszakaszt.

15

Amennyiben az átmeneti időszak meghosszabbodik, és nem egy naptári hónap végén ér véget, a megmaradó
tagállamokra kiterjedő külön kiegészítő árunyilatkozatot e naptári hónap hátralévő napjaira kell csak
benyújtani.
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alkalmazza, ez a kezességvállalás már nem érvényes, és nem használható fel új
vámműveletek fedezésére. A jogosultnak ezt a vállalást olyan vállalással kell
helyettesítenie, amely teljesíti az Uniós Vámkódex 94. és 95. cikkében
meghatározott feltételeket, beleértve az Unióban való letelepedés feltételét is.
Az összkezesség alkalmazása szükségessé teszi a referenciaösszeg újraszámítását
az áruk vámjogi státusának változása miatt, vagy ha annak egy része csak az
Egyesült Királyságban érvényes (a referenciaösszeget az Uniós Vámkódex
felhatalmazáson alapuló átmeneti jogi aktusának16 8. cikkével összhangban
felosztják).
Azon gazdálkodóknak, akiknek jelenleg nincs szükségük engedélyekre, de akiknek
helyzete változni fog az átmeneti időszak lejárta után, kérelmezniük kell a
megfelelő engedélyt. Azon gazdálkodóknak, akik jelenleg az Egyesült Királyság
vámhatóságai által megadott engedélyekkel rendelkeznek, és akik úgy ítélik meg,
hogy az átmeneti időszak lejárta után továbbra is meg fognak felelni az Uniós
Vámkódex követelményeinek, kérelmet kell benyújtaniuk a megfelelő engedélyek
iránt valamely tagállam vámhatóságához. A kérelmek már az átmeneti időszak
lejárta előtt benyújthatók, hogy az illetékes vámhatóság előkészíthesse a
határozathozatalt. Mindenesetre a határozat legkorábban az átmeneti időszak
lejártát követő napon lép hatályba.
Ez azokra a gazdálkodókra is vonatkozik, akik jelenleg egyesült királyságbeli
EORI-számmal vannak nyilvántartásba véve, és egy jövőbeli kezdőnappal uniós
tagállambeli EORI-számmal rendelkeznek. E gazdálkodók esetében azonban a
vámhatósági határozatok rendszere (VHR) nem fogad el olyan EORI-számot,
amely csak a jövőben válik érvényessé, lehetővé teszi azonban az engedély
későbbi érvényessé válását. A VHR17 alkalmazási körébe tartozó és az említett
gazdálkodók által benyújtott engedélyekre vonatkozó kérelmeket ennélfogva a
VHR-en kívül kell kezelni. Az átmeneti időszak lejártát követő naptól kezdődően,
amikor az EORI-szám érvényessé válik, az engedélyt be kell jegyezni a
rendszerbe.
A kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó, folyamatban lévő
áruszállításokra vonatkozó engedélyek
Az Egyesült Királyság vámhatóságai által vagy a tagállamok vámhatóságai által az
egyesült királyságbeli EORI-számmal rendelkező gazdasági szereplőknek
megadott engedélyek kivételesen és kizárólag továbbra is alkalmazandók a
kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdésében említett,
folyamatban lévő helyzetekre és eljárásokra.
Az engedélyeket ezért e célból mindaddig érvényesnek kell tekinteni, amíg a
helyzet véget ér, az eljárás lezárul, vagy a kilépésről rendelkező megállapodás III.
16

A Bizottság (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) a 952/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges
elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő
kiegészítéséről (HL L 69., 2016.3.15., 1. o.) (a továbbiakban: az Uniós Vámkódex felhatalmazáson
alapuló átmeneti jogi aktusa).

17

Lásd az (EU) 2017/2089 végrehajtási rendelet (HL L 297., 2017.11.15., 13. o.) 5. cikkét.
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mellékletében meghatározott megfelelő határidők lejárnak, attól függően, hogy
melyik következik be korábban.

2.2

A kötelező érvényű tarifális felvilágosításra vonatkozó határozatok (KTFhatározatok)
A kötelező érvényű tarifális felvilágosításra vonatkozó határozat (KTF-határozat)
a vámhatóság által kérelemre hozott írásos határozat, amely egy behozatali vagy
kiviteli eljárást megelőzően megállapítja a határozat jogosultja számára az áruk
tarifális besorolását. A KTF-határozat kötelező érvényű valamennyi tagállami
vámhatóságot és a határozat jogosultját illetően.
Az Egyesült Királyság vámhatóságai által már meghozott KTF-határozatok az
átmeneti időszak lejárta után már nem lesznek érvényesek többé az Unióban.
A tagállamok vámhatóságai által egyesült királyságbeli EORI-számmal rendelkező
személyek számára hozott KTF-határozatok az átmeneti időszak lejárta után nem
lesznek érvényesek többé, mivel az EORI-számok nem lesznek érvényesek többé
az Unió vámterületén, és mivel a KTF-határozatokat nem lehet módosítani (az
Uniós Vámkódex 34. cikkének (6) bekezdése). Ez automatikusan tükröződni fog
az EKTF-3 rendszerben. Az ilyen KTF-határozatok jogosultjainak az Uniós
Vámkódex 9. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint az Uniós Vámkódex
felhatalmazáson alapuló jogi aktusa 6. cikkének megfelelően nyilvántartásba kell
vetetniük magukat a vámhatóságoknál egy érvényes EORI-szám megszerzése
érdekében, mielőtt új KTF-határozatra irányuló kérelmet nyújtanának be az
Unióban. A kérelmező kérheti korábbi KTF-határozatának újbóli kiadását a
kérelemnyomtatványban e határozatra történő hivatkozás útján.

2.3

A kötelező érvényű származási felvilágosításra vonatkozó határozatok
(KSZF-határozatok)18
A kötelező érvényű származási felvilágosításra vonatkozó határozat (KSZFhatározat) a vámhatóság által kérelemre hozott írásos határozat, amely egy
behozatali vagy kiviteli eljárást megelőzően megállapítja a határozat jogosultja
számára az áruk származását. A KSZF-határozat kötelező érvényű valamennyi
tagállami vámhatóságot és a határozat jogosultját illetően.
Az Egyesült Királyság vámhatóságai által már meghozott KSZF-határozatok az
átmeneti időszak lejárta után nem lesznek érvényesek többé az Unióban.
Emellett az átmeneti időszak lejárta után hozandó KSZF-határozatokat illetően a
tagállamok vámhatóságai nem tekintik az egyesült királyságbeli inputokat
(anyagokat és feldolgozási műveleteket) „uniós származásúnak” (nem
preferenciális célból) vagy „az EU-ból származónak” (preferenciális célból) az
ezen inputokat tartalmazó áruk származásának meghatározása során.
A tagállamok vámhatóságai által egyesült királyságbeli EORI-számmal rendelkező
személyek számára hozott KSZF-határozatok az átmeneti időszak lejárta után nem

18

A KSZF-határozatok alkalmazásában az észak-írországi tartalom, hasonlóan az Egyesült Királyság többi
részéből származó tartalomhoz, az átmeneti időszak lejárta után nem származónak tekintendő.
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lesznek érvényesek többé, mivel az EORI-számok nem lesznek érvényesek többé
az Unió vámterületén, és mivel a KSZF-határozatokat nem lehet módosítani (az
Uniós Vámkódex 34. cikkének (6) bekezdése). Az ilyen KSZF-határozatok
jogosultjai nyilvántartásba vetethetik magukat a vámhatóságoknál egy érvényes
EORI-szám megszerzése érdekében, mielőtt új KSZF-határozatra irányuló
kérelmet nyújtanának be az Unióban.
Az átmeneti időszak lejárta után nem lesznek érvényesek többé az átmeneti
időszak lejártát megelőzően olyan egyesült királyságbeli inputokat (anyagokat és
feldolgozási műveleteket) tartalmazó árukkal kapcsolatban kiadott KSZFhatározatok, amelyek meghatározóak voltak a származás megszerzése
szempontjából.

3. POGGYÁSZCÍMKÉK
Az Uniós Vámkódex végrehajtási jogi aktusa19 12-03. mellékletének megfelelő
poggyászcímke hozzáerősíthető azon feladott poggyászhoz, amely menetrend szerint az
átmeneti időszak lejárta előtt induló, de egy uniós repülőtérre az említett időpontot
követően érkező légi járművön hagyja el az Egyesült Királyságot.

4. A PREFERENCIÁLIS SZÁRMAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZEMPONTOK20
Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyság már nem képezi részét az Unió
vámterületének. Következésképp, az egyesült királyságbeli inputok (anyagok és
feldolgozási műveletek) az uniós preferenciális kereskedelmi rendelkezések értelmében
nem származónak minősülnek a szóban forgó inputokat tartalmazó áruk preferenciális
származásának meghatározása során21.
A valamely partnerországba22 irányuló kivitelre származási igazolást kiállító vagy
kérelmező uniós exportőröknek és gyártóknak különösen azt tanácsoljuk, hogy az
átmeneti időszak lejárta után végrehajtott exportra vonatkozóan vegyék figyelembe az
egyesült királyságbeli input „nem származó” jellegét.

19

A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex
létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.) (a
továbbiakban: az Uniós Vámkódex végrehajtási jogi aktusa).

20

Ezen, a preferenciális származással kapcsolatos szempontokról szóló szakasz alkalmazásában az északírországi tartalom, hasonlóan az Egyesült Királyság többi részéből származó tartalomhoz, az átmeneti
időszak lejárta után nem származónak tekintendő.

21

Az Egyesült Királyság tengerentúli országaival és területeivel (az EUMSZ II. melléklete) kapcsolatban az
egyesült királyságbeli TOT-tartalom (anyag, munka vagy feldolgozás) az átmeneti időszak lejárta után nem
használható fel kumulációra más érintett uniós partnereknél.

22

A közös uniós kereskedelempolitika keretében az EU preferenciális kereskedelmi rendelkezéseket határozott
meg az általános tarifális preferenciák rendszerében (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm). Az ebben a feljegyzésben
meghatározott kérdésekkel összefüggésben (az egyesült királyságbeli inputok figyelembevétele a
preferenciális származás tarifális elbánás céljából történő meghatározása során) az általános
preferenciarendszer keretében biztosított preferenciális tarifális elbánások a gyakorlatban kisebb
jelentőséggel bírhatnak, mint a szabadkereskedelmi megállapodások. Mindazonáltal a teljesség kedvéért
ebben a feljegyzésben mindkét szemponttal foglalkozunk.
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Az EU-ban (szabadkereskedelmi megállapodás vagy autonóm preferenciarendszer,
például az általános tarifális preferenciák rendszere alapján) preferenciális elbánást
igénylő uniós importőrök számára ajánlott annak biztosítása, hogy a harmadik országbeli
exportőrök bizonyítani tudják, hogy az áruk megfelelnek a preferenciális származásra
vonatkozó követelményeknek, figyelembe véve az Egyesült Királyság kilépésének
következményeit.
Az áruk preferenciális származó státusának megállapításához szükséges információkat
beszállítói nyilatkozat útján az exportőr vagy a kereskedő rendelkezésére bocsátó uniós
tagállambeli beszállítóknak tájékoztatniuk kell az exportőröket és a kereskedőket az
átmeneti időszak lejártát megelőzően szállított azon áruk származó státusának
megváltozásáról, amelyek tekintetében beszállítói nyilatkozatot állítottak ki.
Hosszú távú beszállítói nyilatkozat esetében az uniós tagállamban található
beszállítóknak tájékoztatniuk kell az exportőrt vagy a kereskedőt, ha a hosszú távú
beszállítói nyilatkozat az átmeneti időszak lejárta után nem érvényes többé a hosszú távú
beszállítói nyilatkozattal érintett összes vagy egyes szállítmányok tekintetében.

4.1

A preferenciális származás23
rendelkezések alapján

megállapítása

az

uniós

preferenciális

A 4.2. alszakasz sérelme nélkül, az Egyesült Királyságból az Unióba az
átmeneti időszak lejárta után behozott áruk nem származó árukká válnak az uniós
preferenciális rendelkezések alapján történő felhasználásuk során. Ennek
megfelelően:
− Az Egyesült Királyságban – akár az átmeneti időszak lejárta előtt – előállított
áruk, amennyiben azokat az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült
Királyságból áthelyezik vagy importálják az Unióba, az uniós preferenciális
rendelkezések alapján történő felhasználásuk során nem minősülnek EU-ból
származónak.
− Az EU-ban az átmeneti időszak lejárta előtt előállított áruk – amennyiben az
átmeneti időszak lejárta előtt az Egyesült Királyságban találhatók, és az
átmeneti időszak lejárta után importálták őket az Unióba – nem minősülnek az
EU-ból származónak az uniós preferenciális rendelkezések alapján történő
felhasználásuk során és a területiség elvével összhangban.
− Az EU preferenciális partnerországaiból származó és az Egyesült Királyságba
az átmeneti időszak lejárta előtt uniós preferenciális kereskedelmi
megállapodások által biztosított preferenciák alapján behozott áruk, az
átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyságból az EU-ba történő
behozataluk esetén nem minősülnek a megfelelő partnerországból
származónak. Ezen áruk ezért nem használhatók fel az érintett partnerországgal
(kétoldalú kumuláció) vagy más partnerországokkal (diagonális kumuláció) az
uniós preferenciális rendelkezések alapján történő kumuláció céljára.

23

A „származó” és „nem származó” kifejezéseket a jelen szakasz kizárólag a preferenciális származással
összefüggésben használja.
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4.2

A közvetlen szállításra/a változtatás tilalmára vonatkozó rendelkezések
Az átmeneti időszak lejárta után az Unióból az Egyesült Királyságon keresztül
egy olyan harmadik országba exportált, EU-ból származó áruk, amellyel az EU
preferenciális megállapodást kötött, jogosultak lehetnek preferenciális elbánásra e
harmadik partnerországban, feltéve, hogy tiszteletben tartják a vonatkozó uniós
preferenciális megállapodások származási rendelkezéseiben foglalt, a közvetlen
szállításra, illetve a változtatás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.
Hasonlóképpen, az átmeneti időszak lejárta után egy harmadik partnerországból
az Egyesült Királyságon keresztül az EU-ba importált, e partnerországból
származó áruk jogosultak lehetnek preferenciális elbánásra az EU-ban, feltéve,
hogy tiszteletben tartják a vonatkozó uniós preferenciális megállapodások
származási rendelkezéseiben foglalt, a közvetlen szállításra, illetve a változtatás
tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.

4.3

Származási igazolások24
Az átmeneti időszak lejárta előtt kiadott vagy kiállított származási igazolások
− Az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban kiadott vagy kiállított származási
igazolások
Az átmeneti időszak lejárta előtt az EU-ban egyesült királyságbeli tartalommal
rendelkező árukkal kapcsolatban, vagy az Egyesült Királyságban kiadott vagy
kiállított származási igazolásokat érvényes származási igazolásnak tekinteni,
feltéve, hogy a szállítmány kivitele az átmeneti időszak lejárta előtt történt
meg vagy került biztosításra.
Az érvényesség a vonatkozó uniós preferenciális kereskedelmi
megállapodásokban meghatározott időtartamra korlátozódik, a partnerországba
az uniós preferenciális megállapodások vonatkozó rendelkezéseivel
összhangban történő behozatal során történő felhasználás céljára.
Az EU preferenciális partnerországai mindazonáltal vitathatják az ilyen
származási igazolásokat, és megerősítést kérhetnek, ha ezen igazolások a
preferenciális partnerországokba az átmeneti időszak lejárta után behozott
árukat kísérnek. Ezekben az esetekben a tagállamok vámhatóságai az áruk
származó státusának vagy az igazolások hitelességének ellenőrzéséhez
rendelkezésükre álló lehetőségekkel összhangban válaszolnak a megerősítésre
irányuló megkeresésekre. Ennek során az uniós származást a kivitel
megtörténtének időpontjára tekintettel kell meghatározni a fenti első
bekezdésben ismertetett elv figyelembevételével.
− Az EU preferenciális partnerországaiban kiadott vagy kiállított származási
igazolások
Az EU preferenciális partnerországaiban az átmeneti időszak lejárta előtt
egyesült királyságbeli tartalommal rendelkező árukkal kapcsolatban kiadott

24

Kiadott vagy kiállított származási igazolások: kiadott származási bizonyítványok, számlanyilatkozatok,
származási nyilatkozatok és kiállított származásmegjelölő nyilatkozatok.
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vagy kiállított származási igazolásokat az Unióban való érvényességi idejük
alatt érvényes származási igazolásnak kell tekinteni, feltéve, hogy a
szállítmány kivitele az átmeneti időszak lejárta előtt történt meg vagy
került biztosításra.
Az EU preferenciális partnerországaiba behozott és érvényes uniós származási
igazolással kísért, a származás megszerzése szempontjából releváns egyesült
királyságbeli tartalommal rendelkező uniós származású áruk mindazonáltal az
átmeneti időszak lejárta után nem használhatók fel az EU preferenciális
partnerországaiban kumulációs célokra.
Az átmeneti időszak lejárta után kiadott vagy kiállított származási igazolások25
Különleges esetekben az átmeneti időszak lejárta után is kiadhatók/kiállíthatók
bizonyos típusú származási igazolások az olyan kivitelekre vonatkozóan,
amelyeket az említett időszak vége előtt hajtottak végre:
− Szállítási bizonyítvány másodlata
A szállítási bizonyítvány másodlata az átmeneti időszak lejárta után is kiadható
egy uniós exportőr kérelmére a tagállamok vámhatóságai által az említett
időszak lejárta előtt kiállított eredeti szállítási bizonyítványra vonatkozóan.
− Visszamenőleges hatállyal kiadott szállítási bizonyítvány
Az átmeneti időszak lejárta után visszamenőleges hatállyal szállítási
bizonyítvány adható ki valamely uniós exportőr kérelmére, amennyiben az árut
az említett időszak lejárta előtt exportálták.
− Visszamenőleges származási nyilatkozatok, származásmegjelölő nyilatkozatok
és számlanyilatkozatok
Az uniós exportőr abban az esetben állíthat ki származási nyilatkozatot az
átmeneti időszak lejárta után, ha az árukat az említett időszak lejárta előtt
exportálták.

4.4

Beszállítói nyilatkozatok preferenciális kereskedelmi célokra
A beszállítói nyilatkozatok olyan alátámasztó okmányok, amelyek alapján
származási igazolások adhatók vagy állíthatók ki. Az átmeneti időszak lejárta után
a származási igazolás kiadása érdekében azzal a feltétellel lehet beszállítói
nyilatkozatokra támaszkodni, hogy azok nem vesznek figyelembe a származás
megszerzése szempontjából egyesült királyságbeli tartalmat.
Az átmeneti időszak lejárta után az exportőröknek és az illetékes
vámhatóságoknak vagy az ilyen származási igazolásokat kiadó vagy kiállító egyéb
illetékes hatóságoknak meg kell állapítaniuk, hogy a beszállítói nyilatkozatok
megfelelnek-e a feltételeknek az igazolás kiadásakor vagy kiállításakor, és a kivitel
végrehajtásra került-e.

25

Kiadott vagy kiállított származási igazolások: kiadott származási bizonyítványok; öntanúsítás.
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Az egyesült királyságbeli beszállítók által az átmeneti időszak lejárta előtt kiállított
beszállítói nyilatkozatok az átmeneti időszak lejártától nem használhatók fel
származási igazolás kiadása vagy kiállítása céljából az uniós tagállamokban.

4.5

Elfogadott exportőrök
Az elfogadott exportőröket illetően számlanyilatkozatoknak vagy származási
nyilatkozatoknak a preferenciális származásra vonatkozó uniós rendelkezésekkel
összhangban történő kiállítása esetében a következők alkalmazandók:
− Az Egyesült Királyság vámhatóságai által az exportőrök és továbbküldők
részére megadott elfogadott exportőri engedélyek az átmeneti időszak lejárta
után nem érvényesek többé az Unióban.
− A tagállamok vámhatóságai által az Egyesült Királyságban letelepedett
exportőrök és továbbküldők részére megadott engedélyek az átmeneti időszak
lejárta után nem érvényesek többé az Unióban.
− A tagállamok vámhatóságai által az Unióban letelepedett és egyesült
királyságbeli EORI-számmal rendelkező exportőrök és továbbküldők részére
megadott engedélyek az átmeneti időszak lejárta után nem érvényesek többé az
Unióban.
− Az Unióban letelepedett, az EU által elfogadott exportőröknek és
továbbküldőknek tájékoztatniuk kell az érintett nemzeti vámhatóságot az azon
feltételek teljesülésével kapcsolatos változásokról, amelyek mellett
engedélyezték őket, tekintettel arra, hogy az egyesült királyságbeli tartalom az
átmeneti időszak lejárta után nem származó lesz. Ennek megfelelően az ezen
exportőröket és továbbküldőket elfogadott exportőrként engedélyező tagállami
vámhatóságok adott esetben módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

4.6

Regisztrált exportőrök (REX)
A regisztrált exportőröket (REX) illetően származási nyilatkozatok és
származásmegjelölő nyilatkozatok a preferenciális származásra vonatkozó uniós
rendelkezésekkel összhangban történő kiállítása esetében:
− Az exportőröknek és továbbküldőknek az Egyesült Királyság vámhatóságai
által a REX-rendszerben történt regisztrálása az átmeneti időszak lejárta után
nem érvényes többé az Unióban.
− Az Egyesült Királyságban letelepedett exportőröknek és továbbküldőknek a
tagállamok vámhatóságai által történt regisztrálása az átmeneti időszak lejárta
után nem érvényes többé az Unióban.
− Az Unióban letelepedett és egyesült királyságbeli EORI-számmal rendelkező
exportőröknek és továbbküldőknek a tagállamok vámhatóságai által történt
regisztrálása az átmeneti időszak lejárta után nem érvényes többé az Unióban.
− Az Unióban letelepedett, az EU-ban regisztrált exportőröknek és
továbbküldőknek haladéktalanul tájékoztatniuk kell az érintett nemzeti
vámhatóságot az általuk regisztrálásuk céljából közölt információkkal
kapcsolatos bármely releváns változásról. Ennek megfelelően az ezen
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exportőröket és továbbküldőket regisztráló tagállami vámhatóságok
visszavonják a regisztrációt, ha többé nem teljesülnek a regisztráció feltételei.

4.7

Az EU egyes szabadkereskedelmi megállapodásaiban megállapított, a
származási kontingensekkel kapcsolatos eltérések
Mivel a származási kontingensekkel kapcsolatos eltérésekre az Uniós Vámkódex
56. cikkének (4) bekezdése vonatkozik, a vámkontingensekre vonatkozó
szabályokkal azonos szabályok alkalmazandók.

5. AZ ÁRUK BELÉPÉSE AZ UNIÓ VÁMTERÜLETÉRE
5.1

Belépési gyűjtő árunyilatkozat (ENS)
Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyságból az Unió vámterületére
beszállított árukra szükség esetén belépési gyűjtő árunyilatkozatot (ENS) kell
benyújtani az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusában26
meghatározott határidőkön belül. Ez az Unió vámterületének két pontja között, az
Egyesült Királyságon keresztül mozgó árukra is vonatkozik. Valamennyi
biztonsági és védelmi adatot tartalmazó árutovábbítási árunyilatkozat is
felhasználható az ENS-sel kapcsolatos követelményeknek való megfeleléshez a
határidők tiszteletben tartása mellett, például egységes árutovábbítás esetén. Az
áruknak az átmeneti időszak lejártának időpontjában való helyétől függően a
különböző árutovábbítási vagy kiviteli forgatókönyvekre vonatkozó, ENS-sel
kapcsolatos követelmények részleteit lásd a 7.1 Árutovábbítás, illetve a 8.2 Kivitel
és újrakivitel c. szakaszokban.
Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodás 48. cikkének (1) bekezdése
alapján az átmeneti időszak lejárta előtt nyújtottak be ENS-t az Egyesült Királyság
első beléptető vámhivatalához a csak az említett időszak lejárta után érkező árukra
vonatkozóan, az továbbra is érvényes marad a további uniós kikötőkre vagy
repülőterekre (vagy fordítva).
Ugyanez vonatkozik az átirányítások esetére is, amikor az átmeneti időszak lejárta
előtt az Egyesült Királyság első beléptető vámhivatalánál benyújtott ENS hatálya
alá tartozó árukat átirányították, és ehelyett az átmeneti időszak lejárta után
érkeztek az Unióba, és az ENS adatait továbbítani kell a tényleges első beléptető
vámhivatalnak. Ilyen esetekben a gazdálkodó nem köteles új ENS-t benyújtani.
Azokban a különleges esetekben, amelyekben az áruk közvetlenül az Unió felé
hagyják el az Egyesült Királyságot az átmeneti időszak lejárta előtt, és az említett
időszak lejárta után érkeznek az Unió vámterületére, nem kell ENS-t benyújtani.

5.2

Áruk átmeneti megőrzése
A tagállamok vámhatóságai által megadott, az áruk egyesült királyságbeli átmeneti
megőrzési létesítménybe történő szállításának lehetőségét is magukban foglaló
engedélyeket az átmeneti időszak lejárta után módosítani kell az említett lehetőség
kizárása érdekében.

26

Az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusának 105–111. cikke.
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A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése alapján az
Uniós Vámkódex alkalmazandó azokra az árukra, amelyekre az átmeneti időszak
lejárta előtt átmeneti megőrzési árunyilatkozatot nyújtottak be, és amelyek ezen
időszak lejártakor az Egyesült Királyság vámterületén találhatók. Ezeket az árukat
az Uniós Vámkódex 149. cikkében meghatározott 90 napos határidőn belül
vámeljárás alá kell vonni vagy újra ki kell vinni. Ennek elmulasztása esetén az
Uniós Vámkódex 79. cikkének megfelelően vámtartozás keletkezik. Amennyiben
az Egyesült Királyságban található árukra vonatkozóan az átmeneti időszak lejárta
előtt benyújtott átmeneti megőrzési árunyilatkozatot az átmeneti időszak lejárta
után érvénytelenítik (pl. mivel a nem uniós árukat az Uniós Vámkódex 146.
cikkének (2) bekezdése szerint ténylegesen nem állították vám elé), az Uniós
Vámkódex csak akkor alkalmazandó, ha az áruk ténylegesen az Unióban voltak az
átmeneti időszak lejárta előtt.
A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikke (1) bekezdésének második
albekezdésével összhangban az Uniós Vámkódex 148. cikke (5) bekezdésének b)
és c) pontja szerinti, az Unió és az Egyesült Királyság közötti árumozgások nem
engedélyezettek, amennyiben azok csak az átmeneti időszak lejárta után érnének
véget.
Ha az Egyesült Királyság vámhatóságai által átmeneti megőrzési létesítmények
üzemeltetésére adott engedély hatálya alá tartozó, átmeneti megőrzésben lévő áruk
az átmeneti időszak lejárta után érkeznek az Unió határára, ezen árukat egy
harmadik országból az Unió vámterületére beszállított nem uniós árukként kell
kezelni.
Ha az átmeneti megőrzésben lévő áruk már az átmeneti időszak lejárta előtt
megérkeznek az Unióba, de azoknak egy uniós átmeneti megőrzési létesítménybe
történő szállítását az említett időpont után kívánják folytatni, e szállításra nem fog
érvényes engedély vonatkozni. Ezért az érvénytelen engedéllyel rendelkező ezen
áruk átmeneti megőrzési helyzetét az átmeneti időszak lejárta előtt meg kell
szüntetni (például az áruk vámeljárás alá vonásával vagy újrakivitelével).
Amennyiben rendkívüli körülmények miatt ezen áruk átmeneti megőrzése nem
szüntethető meg az átmeneti időszak lejárta előtt, akkor azt e körülmények
megszűntét követően kell késedelem nélkül megszüntetni. Ha a helyzet ily módon
történő rendezésére nem kerül sor, nem tartják be azon kötelezettségeket,
amelyeket a vámjogszabályok a nem uniós áruknak az Unió vámterületére való
bejuttatásával kapcsolatban állapítanak meg, és ezért az Uniós Vámkódex 79.
cikkét kell alkalmazni, vagyis a meg nem felelés miatt vámtartozás keletkezik.

5.3

Az áruk vámjogi státusa
Folyamatban lévő áruszállítások
Azok az uniós áruk, amelyeket az átmeneti időszak lejárta körül Unión belüli
szállításként szállítanak az Egyesült Királyságból az Unióba vagy fordítva,
továbbra is Unión belüli szállításként kezelhetők, feltéve, hogy teljesülnek a
kilépésről rendelkező megállapodás 47. cikkében meghatározott követelmények.
Ez az Unió vámterületének két pontja között, az Egyesült Királyságon keresztül
mozgó uniós árukra is vonatkozik.
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A kilépésről rendelkező megállapodás 47. cikkének (2) bekezdése szerint az
érintett személynek a következőket kell bizonyítania, amikor az áruk megérkeznek
az Unió és az Egyesült Királyság közötti határra: i. az említett szállítások az
átmeneti időszak lejárta előtt kezdődtek és azt követően fejeződtek be; és ii. az
áruk uniós vámjogi státussal rendelkeznek27. Az áruk uniós vámjogi státusát
igazoló, e célra alkalmazandó eszközöket az Uniós Vámkódex végrehajtási jogi
aktusának 199. cikke határozza meg.
A szállításnak az átmeneti időszak lejárta előtti megkezdését fuvarokmány vagy
bármely más olyan okmány igazolja, amelyen feltüntetik a határátlépési részre
vonatkozó szállítás megkezdésének időpontját. Ez a legtöbb esetben az az időpont,
amikor a fuvarozó átvette az árut a szállításhoz; további eset lehet, ha az árukat
egy szállítmányozó veszi át, aki átvállalja az árukkal kapcsolatos felelősséget, és
később az ő alvállalkozója lesz a fuvarozó. Ez utóbbi esetben a gazdálkodó esetleg
semmilyen ellenőrzést nem gyakorol a szállítás időzítése felett; mindazonáltal,
amennyiben az adott áruszállítás tekintetében hivatkozni kíván a kilépésről
rendelkező megállapodásra, státusát igazolnia kell a szállítmányozó felé. A
fuvarokmányok többek között lehetnek: CMR-dokumentum, CIM fuvarlevél,
fuvarlevél, multimodális fuvarlevél, vagy légi fuvarlevél.
Amennyiben a gazdálkodó az Unió és az Egyesült Királyság közötti határhoz az
átmeneti időszak lejárta után érkezve nem tudja benyújtani a megfelelő
igazolásokat, ezeket az árukat harmadik országbeli áruként kell kezelni, azaz adott
esetben a vonatkozó vámtartozást, héát és jövedéki adót akkor kell megfizetni,
amikor az árukat az Unió vámterületén szabad forgalomba bocsátják. Adott
esetben kiviteli vagy behozatali engedély szükséges az igazolások nélküli,
folyamatban lévő szállításokhoz.
Származási szempontok
Amennyiben az áruk megőrzik az uniós áruk vámjogi státusát, azaz a fentiekben
meghatározottak szerint, amennyiben az uniós árukat az átmeneti időszak
lejártakor az EU és az Egyesült Királyság között szállítják, és azok megfelelnek a
kilépésről rendelkező megállapodás 47. cikkének (2) bekezdésében foglalt
kritériumoknak, az árukat származónak kell tekinteni az uniós preferenciális
rendelkezések alapján történő felhasználásuk során, feltéve, hogy az érintett uniós
preferenciális rendszer rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre állnak az áruk
származásának igazolásához szükséges okmányok, a következő két helyzetben: i.
amennyiben az említett áruk az EU-ban előállított és az átmeneti időszak lejártakor
az Egyesült Királyságban található áruk voltak; vagy ii. amennyiben az említett, az
EU preferenciális partnerországaiból származó árukat az átmeneti időszak lejárta
előtt importálták az Egyesült Királyságba. Ez az Unió vámterületének két pontja
között, az Egyesült Királyságon keresztül mozgó árukra is egyformán vonatkozik.

27

A kilépésről rendelkező megállapodás 47. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy az áruk uniós vámjogi
státusára vonatkozó, az Uniós Vámkódex 153. cikkének (1) bekezdésében foglalt vélelem a továbbiakban
nem alkalmazandó az Egyesült Királyság és az EU közötti, folyamatban lévő áruszállításokra. Amíg ezek az
áruk az Unió, illetve az Egyesült Királyság vámterületén maradnak, nincs szükség az áruk uniós vámjogi
státusának igazolására. A vélelem alkalmazásának mellőzésére abban az esetben kerül sor, ha az áruk az
átmeneti időszak lejárta után átlépik az EU és az Egyesült Királyság közötti határt.
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Légi úton szállított áruk egyetlen fuvarokmány kíséretében
A kilépésről rendelkező megállapodás 47. cikkének (3) bekezdése szerint a légi
úton szállított uniós áruk esetében akkor, ha az árukat uniós repülőtéren egy
egyesült királyságbeli repülőtérre történő szállítás céljából be- vagy átrakodták,
vagy fordítva, és valamely tagállamban vagy az Egyesült Királyságban kiállított
egyetlen fuvarokmány kíséretében szállítják az Uniós Vámkódex felhatalmazáson
alapuló jogi aktusa 119. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban,
valamint a szállítás az átmeneti időszak lejárta előtt megkezdődik, és az áruk a
vonatkozó másik repülőtérre az átmeneti időszak lejárta után érkeznek meg, ezen
áruk megőrzik uniós státusukat, és nem szükséges az uniós áruk vámjogi státusát
igazolni. Ez gyakorlatilag csak olyan légi járművek esetében bír majd
jelentőséggel, amelyek az átmeneti időszak lejártának napján a késői órákban,
közép-európai idő szerint 00:00 óra előtt egy közvetlen járaton indulnak az érintett
másik repülőtérre, és az átmeneti időszak lejártát követő napon közép-európai idő
szerint 00:00 óra után érkeznek meg oda.
Tengeren szállított áruk
Ami a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járatot illeti, a kilépésről rendelkező
megállapodás 47. cikkének (4) és (5) bekezdése azokra az utakra vonatkozik,
amelyek az átmeneti időszak lejárta előtt kezdődtek, az út során az Egyesült
Királyság valamely kikötőjébe befutnak, és az átmeneti időszak lejárta után érnek
véget.
Amennyiben egy menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járathoz tartozó hajó az
átmeneti időszak lejárta előtt egy folyamatban lévő út során kikötött az Egyesült
Királyság valamely kikötőjében (kikötőiben), a menetrend szerinti tengeri
árufuvarozó járathoz tartozó hajón szállított áruk uniós vámjogi státusát a
menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat határozza meg, és az nem kerül
módosításra. Ugyanez vonatkozik az átmeneti időszak lejárta előtt berakodott és
azt követően bármely kikötőben kirakodott uniós árukra, még akkor is, ha a
menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járathoz tartozó hajó egy folyamatban lévő
hajóút során az említett időszak lejárta után az Egyesült Királyság valamely
kikötőjében (kikötőiben) kikötött.
Amennyiben egy menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járathoz tartozó hajó az
átmeneti időszak lejárta után egy folyamatban lévő út során egyesült királyságbeli
kikötő(k)ben köt ki, bármely olyan egyesült királyságbeli vagy uniós kikötőben
berakodott uniós áru kirakodásakor, ahova az említett időszak lejárta után befutott,
igazolni kell az áruk uniós vámjogi státusát. Az áruk uniós vámjogi státusát
igazoló, e célra alkalmazandó eszközöket az Uniós Vámkódex végrehajtási jogi
aktusának 199. cikke határozza meg. Ez azt jelenti, hogy ha egy menetrend szerinti
tengeri árufuvarozó járathoz tartozó hajó az átmeneti időszak lejárta után egy
egyesült királyságbeli kikötőbe ér, a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járatra
vonatkozó engedélyre már nem lehet hivatkozni a folyamatban lévő út fennmaradó
részében.
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5.4

Behozatalivám-mentesség
Térti áruk
Az átmeneti időszak lejárta előtt az Egyesült Királyságból ideiglenesen kivitt,
majd az Uniós Vámkódex 203. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően
ezen időszak lejárta után az Unióba újra behozott uniós árukat térti áruknak kell
tekinteni, és ezért teljes mentesség mellett lehet behozni.
Az átmeneti időszak lejárta előtt az Unióból az Egyesült Királyságba szállított,
majd ezen időszak lejárta után az Unióba visszaszállított uniós áruk esetében az
Uniós Vámkódex 203. cikkében említett, térti árukra vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni, ha a gazdálkodó bizonyítani tudja, hogy az uniós árukat:
− az átmeneti időszak lejárta előtt szállították az Egyesült Királyságba; valamint
− azokat változatlan állapotban hozzák vissza az Uniós Vámkódex 203. cikke (5)
bekezdésének és az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusa 158.
cikkének megfelelően.
Az átmeneti időszak lejárta mindazonáltal önmagában nem használható fel
különleges körülményként az Uniós Vámkódex 203. cikkének (1) bekezdésében
említett három éves időtartam túllépéséhez.
Azt, hogy az uniós árukat az átmeneti időszak lejárta előtt szállították az Egyesült
Királyságba, különösen a megfelelő fuvarokmányokkal kell bizonyítani – szükség
esetén – más vonatkozó dokumentumokkal (például egy bérleti szerződéssel) is
alátámasztva. Adott esetben megkövetelhető annak bizonyítása, hogy az áruk
állapota nem változott.
A vámmentességről szóló rendelet
A szokásos lakóhelyüket harmadik országból az Unióba áthelyező természetes
személyekhez tartozó személyes vagyontárgyak vámmentességét illetően a
vámmentességről szóló 1186/2009/EK rendelet28 5. cikke azt követeli meg a
vámmentességhez, hogy a szokásos lakóhely folyamatosan legalább tizenkét
hónapos időtartamig az Unió vámterületén kívül legyen.
E személyes vagyontárgyak, valamint az 1186/2009/EK rendelet hatálya alá
tartozó egyéb árukategóriák, például az 1186/2009/EK rendelet 12. cikke szerinti,
házasságkötés alkalmából behozott árucikkek esetében a megkövetelt időtartamok,
például a lakóhellyel kapcsolatos időtartam, az átmeneti időszak lejártát megelőző
időtartamot is magukban foglalhatják az 1186/2009/EK rendelet alkalmazásában.

6. SZABAD FORGALOMBA BOCSÁTÁS
Az Uniós Vámkódex a kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1)
bekezdésével összhangban továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyság vámterületén
található azon árukra, amelyek tekintetében az Egyesült Királyság vámhatóságai az
28

A Tanács 1186/2009/EK rendelete (2009. november 16.) a vámmentességek közösségi rendszerének
létrehozásáról (HL L 324., 2009.12.10., 23. o.).
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átmeneti időszak lejárta előtt elfogadták a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámárunyilatkozatot, de amelyeket csak az említett időszak lejárta után bocsátanak szabad
forgalomba. Erre azért kerülhet sor, mert az ellenőrzés időigényes volt, például azért,
mert a nyilatkozattevőnek további okmányokat kellett benyújtania, vagy mert a
vámhatóság megvárta a laboratóriumi elemzés eredményeit (az Uniós Vámkódex 77.
cikke (1) bekezdésének a) pontja, 188. és 194. cikke).
Amennyiben a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozatot az
átmeneti időszak lejárta után érvénytelenítik, és az áruk előzőleg átmeneti megőrzésben
voltak, az érvénytelenített vám-árunyilatkozatban bejelentett árukat úgy kell tekinteni,
mint amelyek a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozat
elfogadásának napjától, azaz az átmeneti időszak lejárta előtt átmeneti megőrzésben
vannak, és így az Uniós Vámkódex vonatkozik rájuk. Ha az ilyen érvénytelenített,
szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozat olyan árukra vonatkozik,
amelyeket korábban egy másik vámeljárás (pl. vámraktározási eljárás) alá vontak, a
bejelentett árukat úgy kell tekinteni, mint amelyek az átmeneti időszak lejárta előtt ilyen
vámeljárás alatt álltak.

7. KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK
7.1

Árutovábbítás
Uniós/egységes árutovábbítási eljárás29
Az Egyesült Királyság az átmeneti időszak lejártakor a saját jogán csatlakozik az
egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezményhez30, és ezért alkalmazhat
egységes árutovábbítási eljárást, és az egységes árutovábbítási eljárásról szóló
egyezmény szerződő feleként továbbra is hozzáférhet az új számítógépesített
árutovábbítási rendszerhez (NCTS) és más kapcsolódó IT-rendszerekhez. Az
átmeneti időszak lejártakor folyamatban lévő árutovábbítási műveletek ennélfogva
az NCTS-ben folytatódnak.
Azok a helyzetek, amelyekben az árukat az Unióban vagy egy egységes
árutovábbítási országban vagy az Egyesült Királyságban engedték át
árutovábbítási eljárásra, és az áruk az Egyesült Királyságban találhatók az
átmeneti időszak lejártakor
Amennyiben az árutovábbítás keretében szállított áruk az átmeneti időszak
lejártakor az Egyesült Királyságban találhatók, az Uniós Vámkódex továbbra is
alkalmazandó ezekre a forgatókönyvekre a kilépésről rendelkező megállapodás 49.
cikkének (1) bekezdésével összhangban. Más esetben, a gazdálkodók azokban a
helyzetekben, amikor az árutovábbítási műveletnek az Egyesült Királyságon kívül
kell véget érnie, folytathatják az adott árutovábbítást az egységes árutovábbítási
eljárásról szóló egyezmény szerint, a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya
alá nem tartozó helyzeteknél ismertetettek szerint.

29

A Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (DG TAXUD) közzétette az I. mellékletet (Brexit –
Árutovábbítási forgatókönyvek), amely gyakorlati példákat tartalmaz az árutovábbításra a jelen szakaszban
leírtak
szerint:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/annex_i_brexit_transit_business_scenarios.pdf.

30

HL L 226., 1987.8.13., 2. o., legutóbb módosította az 1/2017 határozat (HL L 8., 2018.1.12., 1. o.).

19

a) Ha az árukat uniós árutovábbítási eljárás alá vagy egy egységes árutovábbítási
országban egységes árutovábbítási eljárás alá vonták egyesült királyságbeli
rendeltetési hellyel, és az átmeneti időszak lejártakor ezen áruk már az
Egyesült Királyságban találhatók, az árutovábbítási eljárás uniós árutovábbítási
eljárásként folytatódik a rendeltetési vámhivatal felé.
b) Ha az árukat az Egyesült Királyságban uniós árutovábbítási eljárás alá vonták
egy uniós vagy egy egységes árutovábbítási országbeli rendeltetési hellyel, és
az átmeneti időszak lejártakor az áruk továbbra is az Egyesült Királyságban
találhatók, az árutovábbítási eljárás uniós árutovábbítási eljárásként folytatódik
az uniós vagy az egységes árutovábbítási országbeli rendeltetési hely felé. Az
uniós belépési vámhivatalnál az árutovábbítási kísérőokmány vagy az
árutovábbítási/biztonsági kísérőokmány és az árutovábbítási művelet fő
hivatkozási száma (MRN) igazolja, hogy az árutovábbítási művelet a
kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozik. ENS-t kell benyújtani
biztonsági és védelmi célból, kivéve, ha az ENS-hez szükséges adatokat az
indító vámhivatalnál már benyújtották az árutovábbítási árunyilatkozattal,
teljesítve ezáltal e kötelezettséget, vagy ha az Uniós Vámkódex alapján
eltekintenek az ENS benyújtásának kötelezettségétől.
c) Ha az árukat egy tagállambeli vagy egy egységes árutovábbítási országbeli
indító vámhivatal és egy tagállambeli vagy egy egységes árutovábbítási
országbeli rendeltetési vámhivatal között az Egyesült Királyságon keresztül
szállítják, és az átmeneti időszak lejártakor ezen áruk az Egyesült Királyságban
találhatók, az árutovábbítási eljárás uniós árutovábbítási eljárásként folytatódik
a rendeltetési hely felé. Az uniós belépési vámhivatalnál az árutovábbítási
kísérőokmány/árutovábbítási/biztonsági kísérőokmány és az árutovábbítási
művelet fő hivatkozási száma (MRN) igazolja, hogy az árutovábbítási művelet
a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozik. ENS-t kell
benyújtani, kivéve, ha az ENS-hez szükséges adatokat már benyújtották az
árutovábbítási árunyilatkozattal, vagy az Uniós Vámkódex alapján eltekintenek
az ENS benyújtásának kötelezettségétől.
Az említett árutovábbítási műveletekkel kapcsolatos bármely keresési vagy
beszedési eljárásra az Uniós Vámkódexnek a keresésre és a beszedésre vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Azok a helyzetek, amelyekben az árukat az Unióban vagy egy egységes
árutovábbítási országban vagy az Egyesült Királyságban engedték át
árutovábbítási eljárásra, valamint az árukat az Egyesült Királyságba, az Egyesült
Királyságból, vagy az Egyesült Királyságon keresztül szállítják, és azok nem az
Egyesült Királyságban találhatók az átmeneti időszak lejártakor
a) Az árukat árutovábbítási műveletben szállítják egy uniós vagy egy egységes
árutovábbítási országbeli indító vámhivataltól egy egyesült királyságbeli
rendeltetési vámhivatalhoz
Ha az árukat az Unióban uniós árutovábbítási eljárás alá vagy egy egységes
árutovábbítási országban egységes árutovábbítási eljárás alá vonták egyesült
királyságbeli rendeltetési hellyel, és az átmeneti időszak lejártakor ezen áruk
továbbra is az Unióban találhatók, az uniós árutovábbítási eljárás egységes
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árutovábbítási eljárásként folytatódik az Egyesült Királyságban. Az egyesült
királyságbeli belépési vámhivatal tölti be az átléptető vámhivatal szerepét,
vagyis be kell kérnie az indító vámhivataltól a megfelelő adatokat, és el kell
végeznie az átléptető vámhivatal összes feladatát. Az EU külső határán kilépési
gyűjtő árunyilatkozatot (EXS) kell benyújtani biztonsági és védelmi célból,
kivéve, ha a biztonsági és védelmi célú kockázatelemzéshez szükséges
adatokat az indító vámhivatalnál már benyújtották az árutovábbítási
árunyilatkozattal, teljesítve ezáltal e kötelezettséget, vagy ha az Uniós
Vámkódex alapján eltekintenek az indulás előtti árunyilatkozat benyújtásának
kötelezettségétől.
b) Az árukat árutovábbítási műveletben szállítják egy egyesült királyságbeli
indító vámhivataltól egy uniós vagy egy egységes árutovábbítási országbeli
rendeltetési vámhivatalhoz
Ha az árukat az Egyesült Királyságban uniós árutovábbítási eljárás alá vonták
egy uniós vagy egy egységes árutovábbítási országbeli rendeltetési hellyel, és
az átmeneti időszak lejártakor az áruk már az Unióban találhatók, az
árutovábbítási eljárás folytatódik az uniós vagy az egységes árutovábbítási
országbeli rendeltetési hely felé.
c) Az árukat árutovábbítási műveletben szállítják az Egyesült Királyságon
keresztül
Ha az árukat egy tagállambeli vagy egy egységes árutovábbítási országbeli
indító vámhivatal és egy tagállambeli vagy egy egységes árutovábbítási
országbeli rendeltetési vámhivatal között az Egyesült Királyságon keresztül
szállítják, és az átmeneti időszak lejártakor ezen áruk továbbra is az Unióban
vagy egy egységes árutovábbítási országban találhatók, az árutovábbítási
eljárás egységes árutovábbítási eljárásként folytatódik az Egyesült
Királyságban. Az egyesült királyságbeli belépési vámhivatal, illetve az érintett
tagállambeli belépési vámhivatal, amelynél az áruk újra belépnek az Unió
vámterületére, tölti be az átléptető vámhivatal szerepét. E vámhivataloknak be
kell kérniük az indító vámhivataltól a megfelelő adatokat, és el kell végezniük
az átléptető vámhivatal összes feladatát. Az Unió területének elhagyásakor (az
Egyesült Királyságba történő belépés előtt) EXS-t kell benyújtani, kivéve, ha a
biztonsági és védelmi célú kockázatelemzéshez szükséges adatokat már
benyújtották az árutovábbítási árunyilatkozattal, vagy az Uniós Vámkódex
alapján eltekintenek az indulás előtti árunyilatkozat benyújtásának
kötelezettségétől.
Ha az átmeneti időszak lejárta előtt az áruk áthaladtak az Egyesült
Királyságon, és újra beléptek az Unió vagy egy egységes árutovábbítási ország
vámterületére, az árutovábbítási művelet folytatódik a rendeltetési hely
eléréséig.
Ha az áruk, amelyekre árutovábbítási árunyilatkozatot nyújtottak be, áthaladtak
az Egyesült Királyságon, és elhagyták azt közvetlenül az Unió felé, de az
átmeneti időszak lejártáig még nem léptek be újra az Unió vámterületére, az
uniós belépési vámhivatal átléptető vámhivatalként jár el. E vámhivatal bekéri
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az indító vámhivataltól a megfelelő adatokat, és elvégzi az átléptető vámhivatal
összes feladatát.
A vámhatóságok az Egyesült Királyság egységes árutovábbítási eljárásról szóló
egyezményhez való csatlakozását követő legfeljebb egy évig továbbra is
elfogadhatják a kezesi kötelezettségvállalások és kezességi tanúsítványok jelenlegi
nyomtatványait31 a manuálisan elvégzett és (kezesi kötelezettségvállalások
esetében) a kezes vagy (kezességi tanúsítványok esetében) a vámhatóságok által
jóváhagyott szükséges földrajzi változtatások mellett. Az említett időszak végéig
ezen eljárás jogosultjának új kötelezettségvállalást kell tennie a módosított
mintának megfelelően.
Ha keresési vagy beszedési eljárás indult, de az nem fejeződött be az átmeneti
időszak lejártáig, az az NCTS-ben folytatódik.
Légi vagy tengeri úton szállított árukra vonatkozó
árunyilatkozatként felhasznált elektronikus fuvarokmány

árutovábbítási

Ha az árukat az Unióban vagy egy egységes árutovábbítási országban légi úton
szállított árukra vonatkozó elektronikus fuvarokmányú árutovábbítási eljárás alá
vonták egy egyesült királyságbeli rendeltetési hellyel, és az áruk nem érkeznek
meg az Egyesült Királyságba az átmeneti időszak lejárta előtt, az említett
időponttól az eljárás elektronikus fuvarokmányú egységes árutovábbítási
eljárásként folytatódik az egyesült királyságbeli érkezési repülőtér felé.
Ha az árukat az Egyesült Királyságban légi úton szállított árukra vonatkozó
elektronikus fuvarokmányú árutovábbítási eljárás alá vonták egy uniós vagy egy
egységes árutovábbítási országbeli rendeltetési hellyel, és az áruk nem érkeznek
meg az Unióba vagy az egységes árutovábbítási országba az átmeneti időszak
lejárta előtt, az említett időponttól az eljárás elektronikus fuvarokmányú egységes
árutovábbítási eljárásként folytatódik az uniós vagy egy egységes árutovábbítási
országbeli repülőtér felé.
Amennyiben az Egyesült Királyság és az Unió között az elektronikus
fuvarokmányú árutovábbítási eljárás keretében tengeren szállított árukat
menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járathoz tartozó hajón szállítják, és ez a
szállítás az átmeneti időszak lejárta előtt kezdődik, az árutovábbítási eljárás
folytatódik az uniós rendeltetési helye felé.
Amennyiben az Egyesült Királyság és az Unió között az elektronikus
fuvarokmányú árutovábbítási eljárás keretében tengeren szállított árukat nem
menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járathoz tartozó hajón szállítják, és ez a
hajó az átmeneti időszak lejárta előtt elhagyta az Egyesült Királyságot és
közvetlenül egy uniós kikötőbe érkezett az átmeneti időszak lejárta után, ez az
árutovábbítási eljárás folytatódik az uniós rendeltetési helye felé.
Amennyiben az elektronikus fuvarokmányú árutovábbítási eljárás keretében
szállított áruk az átmeneti időszak lejártakor az Egyesült Királyságban találhatók,
31

Az Uniós Vámkódex végrehajtási jogi aktusának 32-01., 32-02. és 32-03. melléklete, valamint 72-04.
melléklete II. részének VI. és VII. fejezete.
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az árutovábbítási eljárás az Uniós Vámkódex szerint folytatódik a kilépésről
rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdésével összhangban.
Áruk szállítása TIR-műveletek keretében
Az Egyesült Királyság (akárcsak az összes uniós tagállam) már jelenleg is
szerződő fél a TIR-egyezményben32 a saját jogán. Bár az Egyesült Királyság az
egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény szerződő feleként hozzá fog
férni az NCTS-hez, e hozzáférés nem terjed ki az NCTS TIR-műveletekhez való
használatára.
Amennyiben a TIR-eljárás33 keretében szállított áruk az átmeneti időszak
lejártakor az Egyesült Királyságban találhatók, az Uniós Vámkódex továbbra is
alkalmazandó ezekre a forgatókönyvekre a kilépésről rendelkező megállapodás 49.
cikkének (1) bekezdésével összhangban.
a) Ha az árukat az Unióban TIR-eljárás alá vonták egy egyesült királyságbeli
rendeltetési/kilépési hellyel, és az áruk már az Egyesült Királyságban
találhatók, a TIR-szállítás az Uniós Vámkódex szerint folytatódik. Az Egyesült
Királyság rendeltetési/kilépési vámhivatala az NCTS-ben TIR-üzeneteket küld
az uniós indító/belépési vámhivatalnak.
b) Ha az árukat az Egyesült Királyságban TIR-eljárás alá vonták egy uniós
rendeltetési hellyel, és az átmeneti időszak lejártakor az áruk még mindig az
Egyesült Királyságban találhatók, a TIR-szállítás az Uniós Vámkódex szerint
(és az NCTS-ben) folytatódik az uniós rendeltetési helyig. Amikor az áruk
megérkeznek az EU Egyesült Királysággal való külső határán egy
vámhivatalhoz, a TIR-igazolvány a TIR-művelet fő hivatkozási számával
(MRN) igazolja, hogy a művelet a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya
alá tartozik. Az Unióba történő beléptetéskor ENS-t kell benyújtani, kivéve, ha
az ENS-hez szükséges adatokat már benyújtották, vagy az Uniós Vámkódex
alapján eltekintenek az ENS benyújtásának kötelezettségétől. A TIR-szállítás
az Uniós Vámkódex szerint folytatódik az uniós rendeltetési/kilépési
vámhivatal felé, amely a vonatkozó NCTS TIR-üzeneteket elküldi az egyesült
királyságbeli indító/belépési vámhivatalnak.
c) Amennyiben a TIR-igazolvánnyal kísért árukat az egyik tagállambeli
indító/belépési vámhivatal és egy másik tagállambeli rendeltetési/kilépési
vámhivatal között az Egyesült Királyságon keresztül szállítják, és az átmeneti
időszak lejártakor ezek az áruk az Egyesült Királyságban találhatók, a TIRszállítás az Uniós Vámkódex szerint (és az NCTS-ben) folytatódik a
rendeltetési helyig. Amikor az áruk megérkeznek az EU Egyesült Királysággal
való külső határán egy újbóli belépési vámhivatalhoz, a TIR-igazolvány a TIRművelet fő hivatkozási számával (MRN) igazolja, hogy a művelet a kilépésről
rendelkező megállapodás hatálya alá tartozik. Az Unió vámterületére az
Egyesült Királyság és az Unió határán történő beléptetés előtt ENS-t kell
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Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozásáról szóló, Genfben 1975. november 14-én kelt
vámegyezmény (HL L 252., 1978.9.14., 2. o.).
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Az Uniós Vámkódex 226. cikkének (3) bekezdésével, 227. cikke (2) bekezdésének b) pontjával és 228.
cikkével összhangban.
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benyújtani, kivéve, ha az ENS-hez szükséges adatokat már benyújtották, vagy
az Uniós Vámkódex alapján eltekintenek az ENS benyújtásának
kötelezettségétől. A TIR-szállítás az Uniós Vámkódex szerint folytatódik az
uniós rendeltetési/kilépési vámhivatal felé, amely a vonatkozó NCTS TIRüzeneteket elküldi az uniós indító/belépési vámhivatalnak.
Minden más helyzetben, azaz amikor az áruk az átmeneti időszak lejártakor nem
az Egyesült Királyságban találhatók, a TIR-műveletekre a harmadik országgal
közös bármely más határon érvényes alakiságokat kell alkalmazni.
a) Az árukat TIR-műveletben szállítják egy uniós indító/belépési vámhivataltól
egy egyesült királyságbeli rendeltetési/kilépési vámhivatalhoz
Ha az árukat az Unióban TIR-eljárás alá vonták egyesült királyságbeli
rendeltetési/kilépési hellyel, és az átmeneti időszak lejártakor az áruk még
mindig az Unióban találhatók, e TIR-eljárás az Unió területe tekintetében –
legkésőbb – az Unió fizikai elhagyásakor befejeződik az érintett
vámhivatalnál. E vámhivatal válik a rendeltetési/kilépési vámhivatallá. E
vámhivatalnak be kell kérnie az indító vámhivataltól a megfelelő adatokat, és
el kell végeznie a rendeltetési/kilépési vámhivatal összes feladatát34. Az
áruknak az Unió külső határán történő kilépéséhez EXS-t kell benyújtani,
kivéve, ha a biztonsági és védelmi célú kockázatelemzéshez szükséges
adatokat már benyújtották, vagy az Uniós Vámkódex alapján eltekintenek az
indulás előtti árunyilatkozat benyújtásának kötelezettségétől.
Ha az Unióban egyesült királyságbeli rendeltetési/kilépési hellyel TIR-eljárás
alá vont áruk az átmeneti időszak lejártakor már elhagyták az Uniót, de még
nem érkeztek az Egyesült Királyságba, a TIR-szállításra az Egyesült Királyság
vámjogát és a TIR-egyezményt kell alkalmazni. A vámeljárás jogosultjainak
alternatív igazolást kell benyújtaniuk a TIR-eljárás befejezésének igazolására,
az uniós indító/belépési vámhivatalnak pedig manuálisan kell befejeznie és
lezárnia a műveletet.
b) Az árukat TIR-műveletben szállítják egy egyesült királyságbeli
indító/belépési vámhivataltól egy uniós rendeltetési/kilépési vámhivatalhoz
Ha az árukat az Egyesült Királyságban TIR-eljárás alá vonták egy uniós
rendeltetési hellyel, és az átmeneti időszak lejártakor az áruk már az Unióban
találhatók, a TIR-szállítás folytatódhat az uniós rendeltetési helyig. Amikor az
áruk a rendeltetési/kilépési vámhivatalhoz érkeznek, a műveletet ugyanúgy
fogják kezelni, mint bármely más TIR-műveletet.
c) Az árukat TIR-műveletben szállítják az Egyesült Királyságon keresztül
Ha az árukat egy tagállambeli indító/belépési vámhivatal és egy tagállambeli
rendeltetési/kilépési vámhivatal között az Egyesült Királyságon keresztül
szállítják, és ezen áruk továbbra is az Unióban találhatók, az Egyesült
Királyságon történő áthaladás előtt, az alábbiak szerint kell eljárni: az átmeneti
34

Különösen az Uniós Vámkódex végrehajtási jogi aktusának 278. és 279. cikke által meghatározott
feladatokat.
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időszak lejárta után e TIR-eljárás – legkésőbb – az Unió elhagyásakor
befejeződik az érintett vámhivatalnál. E vámhivatal válik a rendeltetési/kilépési
vámhivatallá. Az „új” rendeltetési/kilépési vámhivatal bekéri az indító
vámhivataltól a megfelelő adatokat, és elvégzi a rendeltetési/kilépési
vámhivatal összes feladatát. Az áruknak az Unió külső határán történő
kilépéséhez EXS-t kell benyújtani, kivéve, ha a biztonsági és védelmi célú
kockázatelemzéshez szükséges adatokat már benyújtották, vagy az Uniós
Vámkódex alapján eltekintenek az indulás előtti árunyilatkozat benyújtásának
kötelezettségétől. Amikor az áruk az Egyesült Királyságon való
keresztülhaladást követően az újbóli belépési indító/belépési vámhivatalhoz
érkeznek, a műveletet ugyanúgy fogják kezelni, mint bármely más TIRműveletet.
Ha az átmeneti időszak lejárta előtt az áruk áthaladtak az Egyesült
Királyságon, és újra beléptek az Unió vámterületére, a TIR-szállítás
folytatódhat a rendeltetési hely eléréséig.

7.2

Az árutovábbítástól eltérő különleges eljárások
Vámraktározás
Módosítani kell a tagállamok vámhatóságai által a vámraktározási létesítményekre,
többek között az áruknak az Unió területén található vámraktározási
létesítményekből az Egyesült Királyságban található vámraktározási
létesítményekbe történő szállítására vonatkozóan az Uniós Vámkódex 219.
cikkével és az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusa 179. cikkének
(3) bekezdésével összhangban megadott engedélyeket annak érdekében, hogy az
átmeneti időszak lejárta után kizárják ezt a lehetőséget.
A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése alapján az
átmeneti időszak lejárta előtt vámraktározási létesítményben elhelyezett, és ezen
időszak lejártakor egyesült királyságbeli vámraktározási létesítményben található
árukra az említett időszak lejártát követő tizenkét hónapig az Uniós Vámkódex
alkalmazandó, a kilépésről rendelkező megállapodás III. mellékletében foglaltak
szerint.
Amennyiben az átmeneti időszak lejárta után az áruk vámraktározási
létesítménybe
történő
elhelyezésére
vonatkozó
vám-árunyilatkozatot
érvénytelenítik (pl. mivel a nem uniós árukat ténylegesen nem szállították be a
vámraktározási létesítményekbe), a szóban forgó vám-árunyilatkozatban szereplő
árukat az érvénytelenített vámraktározási árunyilatkozat benyújtása előtti korábbi
helyzetükben vagy eljárásukban (azaz átmeneti megőrzésben vagy különleges
eljárásban) lévőknek kell tekinteni. Amennyiben ezek az áruk az Egyesült
Királyságban találhatók, az Uniós Vámkódex alkalmazandó a kilépésről
rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése szerinti korábbi helyzetre
vagy eljárásra.
A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikke (1) bekezdésének második
albekezdésével összhangban az Uniós Vámkódex 219. cikke szerinti, az Unió és az
Egyesült Királyság közötti bármely vámraktározáshoz kapcsolódó szállítás kizárt,
amennyiben azok csak az átmeneti időszak lejárta után érnének véget.
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Ha egyesült királyságbeli vámraktározási létesítményben tárolt árukat az átmeneti
időszak lejárta után az Unióba szállítanak, ezen áruknak teljesíteniük kell az Unió
vámterületére e területen kívülről belépő áruk tekintetében az Uniós Vámkódexben
meghatározott
vámalakiságokat
(vagyis
ENS-t,
átmeneti
megőrzési
árunyilatkozatot és vám-árunyilatkozatot kell benyújtani).
Ha az egyesült királyságbeli vámraktározási létesítmény és egy uniós
vámraktározási létesítmény között szállított áruk röviddel az átmeneti időszak
lejárta előtt érkeznek az Unióba, anélkül hogy elegendő idő állna rendelkezésre a
rendeltetési hely eléréséhez, és az árukat az Unióban tovább szállítják, az említett
időponttól ezen árukra nem vonatkozik az Unióban érvényes engedély. Az érintett
gazdálkodónak ezért az átmeneti időszak lejárta előtt le kell zárnia ezen eljárást
(például az áruk valamely következő vámeljárás alá vonásával). Ilyen következő
eljárás lehet a vámraktározás is, feltéve, hogy az árukra az Unió vámhatóságai által
megadott érvényes engedély vonatkozik. Ha a helyzet ily módon történő
rendezésére nem kerül sor, az érintett áruk nem tartják be azon kötelezettségeket,
amelyeket a vámjogszabályok ezen áruknak az Unió vámterületén való tárolásával
kapcsolatban állapítanak meg, és ezért az Uniós Vámkódex 79. cikkét kell
alkalmazni, vagyis vámtartozás keletkezik a kötelezettségek be nem tartása miatt.
Vámszabad területek
A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése alapján az
Uniós Vámkódex az Egyesült Királyságban vámszabad területen lévő árukra – a
kilépésről rendelkező megállapodás III. mellékletében meghatározottak szerint –
csak az átmeneti időszak lejártáig alkalmazandó.
Ha az Egyesült Királyságban vámszabad területi eljárás alá vont árukat az átmeneti
időszak lejárta után az Unióba szállítják, ezen áruknak teljesíteniük kell az Unió
vámterületére e területen kívülről belépő áruk tekintetében az Uniós Vámkódexben
meghatározott
vámalakiságokat
(vagyis
ENS-t,
átmeneti
megőrzési
árunyilatkozatot és vám-árunyilatkozatot kell benyújtani).
Ideiglenes behozatal
A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése alapján az
átmeneti időszak lejárta előtt ideiglenes behozatal alá vont és az említett időszak
lejártakor az Egyesült Királyságban található árukra az említett eljárásra való
átengedést követő tizenkét hónapig az Uniós Vámkódex alkalmazandó, a
kilépésről rendelkező megállapodás III. mellékletében foglaltak szerint.
Amennyiben az átmeneti időszak lejárta után az áruk ideiglenes behozatal alá
vonására vonatkozó vám-árunyilatkozatot érvénytelenítik, a szóban forgó
árunyilatkozatban szereplő árukat az érvénytelenített ideiglenes behozatali
árunyilatkozat benyújtása előtti korábbi helyzetükben vagy eljárásukban (azaz
átmeneti megőrzésben vagy különleges eljárásban) lévőknek kell tekinteni.
Amennyiben ezek az áruk az Egyesült Királyságban találhatók, a kilépésről
rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése szerint az Uniós Vámkódex
alkalmazandó erre az átmeneti megőrzésre vagy különleges eljárásra.
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A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikke (1) bekezdésének második
albekezdésével összhangban az Uniós Vámkódex 219. cikke szerinti, az Unió és az
Egyesült Királyság közötti bármely ideiglenes behozatalhoz kapcsolódó szállítás
kizárt, amennyiben azok csak az átmeneti időszak lejárta után érnének véget.
Ha az ideiglenes behozatal alá vont árukat az átmeneti időszak lejárta után az
Egyesült Királyságból az Unióba szállítják, ezen áruknak teljesíteniük kell az Unió
vámterületére e területen kívülről belépő áruk tekintetében az Uniós Vámkódexben
meghatározott
vámalakiságokat
(vagyis
ENS-t,
átmeneti
megőrzési
árunyilatkozatot és vám-árunyilatkozatot kell benyújtani).
Amennyiben az egyesült királyságbeli engedély hatálya alá tartozó ideiglenes
behozatal alá vont árukat az Uniós Vámkódex 219. cikkének megfelelően az
Unióba szállítják az átmeneti időszak lejárta előtt, és azok a tervek szerint az Unió
vámterületén maradnak, a szóban forgó ideiglenes behozatali eljárást az említett
időszak lejárta előtt le kell zárni. Az árukat a) újra ki kell vinni, b) valamely
következő vámeljárás alá kell vonni, c) meg kell semmisíteni úgy, hogy nem
marad utánuk hulladék, vagy d) fel kell ajánlani az államnak. Ilyen következő
eljárás lehet az ideiglenes behozatal is, feltéve, hogy az árukra valamely tagállam
vámhatóságai által megadott érvényes engedély vonatkozik. Ha ilyen lezárásra
nem kerül sor, az érintett áruk nem tartják be azon kötelezettségeket, amelyeket a
vámjogszabályok ezen áruknak az Unió vámterületére való ideiglenes
behozatalával kapcsolatban állapítanak meg, és ezért az Uniós Vámkódex 79.
cikkét kell alkalmazni, vagyis vámtartozás keletkezik a kötelezettségek be nem
tartása miatt.
ATA-igazolványok
Az Egyesült Királyság a saját jogán az ATA-egyezmény35 és az Isztambuli
Egyezmény36 szerződő fele. Ezért az Egyesült Királyságban kiadott ATAigazolványok érvényesek maradnak az ideiglenes behozatali eljárás alá tartozó, az
átmeneti időszak lejártakor az Egyesült Királyságban található áruk tekintetében.
Azon gazdálkodóknak, amelyek jelenleg ideiglenes alapon hoznak árukat az
Egyesült Királyságból egy másik tagállamba vagy fordítva (pl. időszaki
kiállításokra hozott áruk), ezeket az árukat ideiglenes behozatali eljárás alá kell
helyezniük az átmeneti időszak lejárta után. E célra ATA-igazolványokat
használhatnak.
Ha az ATA-igazolvánnyal rendelkező árukat harmadik országból hozták az
Egyesült Királyságba az átmeneti időszak lejárta előtt, majd azokat az említett
időpont után másik tagállamból újra kivitték, a kilépési vámhivatal lepecsételi az
újrakiviteli betétlapot, amely az újrakivitel bizonyítékaként használható. E
bizonyítékot azon egyesült királyságbeli vámhivatalnak lehet bemutatni, ahol
korábban az árukat behozták. Az újrakivitel igazolására bármely egyéb
dokumentum elfogadható, ha az bizonyítja, hogy az áruk elhagyták az Unió
35

Az 1961. december 6-án Brüsszelben aláírt Vámegyezmény az áruk ideiglenes behozatalához szükséges
ATA-igazolványról, annak későbbi módosításaival (ATA-egyezmény).
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Egyezmény az áruk ideiglenes behozataláról, annak későbbi módosításaival (Isztambuli Egyezmény),
HL L 130., 1993.5.27., 1. o.).
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vámterületét (ilyen lehet pl. harmadik országba való behozatalt igazoló vámárunyilatkozat). Ez arra az esetre is alkalmazandó, amikor az ATA-igazolvány
olyan árukra vonatkozik, amelyeket az átmeneti időszak lejárta előtt hoztak be az
Unióba egy harmadik országból, majd az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült
Királyságból vittek ki újra.
Kiviteli árunyilatkozatnak minősülnek az Unióban kiadott azon ATAigazolványok, amelyek az átmeneti időszak lejárta előtt az Unióból az Egyesült
Királyságba kivitt, majd az említett időpontot követően az Egyesült Királyságból
harmadik országba kivitt árukra vonatkoznak (az Uniós Vámkódex végrehajtási
jogi aktusa 339. cikke).
Meghatározott célra történő felhasználás
A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése alapján az
átmeneti időszak lejárta előtt meghatározott célra történő felhasználás alá vont és
az említett időszak lejártakor az Egyesült Királyságban található árukra az említett
eljárásra való átengedést követő tizenkét hónapig az Uniós Vámkódex
alkalmazandó, a kilépésről rendelkező megállapodás III. mellékletében foglaltak
szerint.
Amennyiben az átmeneti időszak lejárta után az áruk meghatározott célra történő
felhasználás alá vonására vonatkozó vám-árunyilatkozatot érvénytelenítik, a
szóban forgó árunyilatkozatban szereplő árukat az érvénytelenített meghatározott
célra történő felhasználásra vonatkozó árunyilatkozat benyújtása előtti korábbi
helyzetükben vagy eljárásukban (azaz átmeneti megőrzésben vagy különleges
eljárásban) lévőknek kell tekinteni. Amennyiben ezek az áruk az Egyesült
Királyságban találhatók, a kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1)
bekezdése szerint az Uniós Vámkódex alkalmazandó erre az átmeneti megőrzésre
vagy különleges eljárásra.
A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikke (1) bekezdésének második
albekezdésével összhangban az Uniós Vámkódex 219. cikke szerinti, az Unió és az
Egyesült Királyság közötti bármely meghatározott célra történő felhasználáshoz
kapcsolódó szállítás kizárt, amennyiben azok csak az átmeneti időszak lejárta után
érnének véget.
Ha a meghatározott célra történő felhasználás alá vont árukat az átmeneti időszak
lejárta után az Egyesült Királyságból az Unióba szállítják, ezen áruknak meg kell
felelniük a bármely más harmadik országbeli árura is alkalmazandó
vámalakiságoknak (vagyis ENS-t, átmeneti megőrzési árunyilatkozatot és vámárunyilatkozatot kell benyújtani).
Amennyiben az egyesült királyságbeli engedély hatálya alá tartozó meghatározott
célra történő felhasználás alá vont árukat az Uniós Vámkódex 219. cikkének
megfelelően az Unióba szállítják az átmeneti időszak lejárta előtt, és azok a tervek
szerint az Unió vámterületén maradnak, a szóban forgó meghatározott célra
történő felhasználási eljárást az említett időszak lejárta előtt le kell zárni. Az árukat
a) ki kell szállítani az Unió vámterületéről, b) fel kell használni arra a célra,
amelyet a nulla vagy csökkentett vámtétel alkalmazásához meghatároztak, c) meg
kell semmisíteni akár utánuk maradó hulladékkal, akár anélkül, vagy d) fel kell
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ajánlani az államnak. Ugyanez vonatkozik az Uniós Vámkódex 218. és 219.
cikkében szabályozott, jogok és kötelezettségek átruházására, valamint az áruk
szállítására vonatkozó engedélyek esetére is. Ha a fent említett lezárásra nem kerül
sor, az érintett áruk nem tartják be azon kötelezettségeket, amelyeket a
vámjogszabályok ezen áruknak az Unió vámterületén belüli meghatározott célra
történő felhasználásával kapcsolatban állapítanak meg, és ezért az Uniós
Vámkódex 79. cikkét kell alkalmazni, vagyis vámtartozás keletkezik a
kötelezettségek be nem tartása miatt.
Aktív feldolgozás
A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése alapján az
átmeneti időszak lejárta előtt aktív feldolgozás alá vont és az említett időszak
lejártakor az Egyesült Királyságban található árukra az említett eljárásra való
átengedést követő tizenkét hónapig az Uniós Vámkódex alkalmazandó, a
kilépésről rendelkező megállapodás III. mellékletében foglaltak szerint.
Amennyiben az átmeneti időszak lejárta után az áruk aktív feldolgozás alá
vonására vonatkozó vám-árunyilatkozatot érvénytelenítik, a szóban forgó
árunyilatkozatban szereplő árukat az érvénytelenített aktív feldolgozási
árunyilatkozat benyújtása előtti korábbi helyzetükben vagy eljárásukban (azaz
átmeneti megőrzésben vagy különleges eljárásban) lévőknek kell tekinteni.
Amennyiben ezek az áruk az Egyesült Királyságban találhatók, a kilépésről
rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése szerint az Uniós Vámkódex
alkalmazandó erre az átmeneti megőrzésre vagy különleges eljárásra.
A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikke (1) bekezdésének második
albekezdésével összhangban az Uniós Vámkódex 219. cikke szerinti, az Unió és az
Egyesült Királyság közötti bármely aktív feldolgozáshoz kapcsolódó szállítás
kizárt, amennyiben azok csak az átmeneti időszak lejárta után érnének véget.
Amennyiben az egyesült királyságbeli engedély hatálya alá aktív feldolgozás alá
vont árukat az Uniós Vámkódex 219. cikkének megfelelően az Unióba szállítják
az átmeneti időszak lejárta előtt, és azok a tervek szerint az Unió vámterületén
maradnak, a szóban forgó aktív feldolgozási eljárást az említett időszak lejárta
előtt le kell zárni. Az árukat a) újra ki kell vinni, b) valamely következő vámeljárás
alá kell vonni, c) meg kell semmisíteni úgy, hogy nem marad utánuk hulladék,
vagy d) fel kell ajánlani az államnak. Ilyen következő eljárás lehet az aktív
feldolgozás is, feltéve, hogy az árukra valamely tagállam vámhatóságai által
megadott érvényes engedély vonatkozik. Ha ilyen lezárásra nem kerül sor, az
érintett áruk nem tartják be azon kötelezettségeket, amelyeket a vámjogszabályok
ezen áruknak az Unió vámterületén való feldolgozásával kapcsolatban állapítanak
meg, és ezért az Uniós Vámkódex 79. cikkét kell alkalmazni, vagyis vámtartozás
keletkezik a kötelezettségek be nem tartása miatt.
Ha az aktív feldolgozás alá vont árukat az átmeneti időszak lejárta után az
Egyesült Királyságból az Unióba szállítják, ezen áruknak teljesíteniük kell az Unió
vámterületére e területen kívülről belépő áruk tekintetében az Uniós Vámkódexben
meghatározott
vámalakiságokat
(vagyis
ENS-t,
átmeneti
megőrzési
árunyilatkozatot és vám-árunyilatkozatot kell benyújtani).
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Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése
alapján az Uniós Vámkódex alkalmazandó egy EX/IM aktív feldolgozási eljárásra,
ha a helyettesítő árukat az átmeneti időszak lejárta előtt viszik ki, az azonos
mennyiségű árut (nyersanyagot) a behozatali vám alóli teljes mentesség mellett
lehet behozni még az átmeneti időszak lejárta után is, feltéve, hogy az ilyen
behozatalra az Uniós Vámkódex szerinti engedélyben vagy a kilépésről rendelkező
megállapodás III. mellékletében megállapított határidőn belül kerül sor, attól
függően, hogy melyik a rövidebb.
Passzív feldolgozás
A kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése alapján az
Uniós Vámkódex alkalmazandó az átmeneti időszak lejárta előtt passzív
feldolgozás alá vont árukra, amennyiben az érintett feldolgozott termékeket az
említett időszak lejárta után visszahozzák az Egyesült Királyságba vagy az
Unióba. Az Uniós Vámkódexet kell alkalmazni az Uniós Vámkódex szerinti
engedélyben vagy a kilépésről rendelkező megállapodás III. mellékletében
megállapított határidő lejártáig, attól függően, hogy melyik a rövidebb.
Amennyiben az átmeneti időszak lejárta után az áruk passzív feldolgozás alá
vonására vonatkozó vám-árunyilatkozatot érvénytelenítik, az árukat nem uniós
árunak kell tekinteni, ha az említett időszak lejárta után újra behozzák azokat az
Unióba.
Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése
alapján az Uniós Vámkódex alkalmazandó egy EX/IM passzív feldolgozási
eljárásra, az azonos mennyiségű áru (nyersanyag) kivitelére az Uniós Vámkódex
szerinti engedélyben vagy a kilépésről rendelkező megállapodás III. mellékletében
megállapított határidőn belül kerülhet sor, attól függően, hogy melyik a rövidebb.
Ha e kivitelre nem kerül sor, ez azon kötelezettségek be nem tartását eredményezi,
amelyeket a vámjogszabályok a passzív feldolgozási eljárással kapcsolatban
állapítanak meg, és ezért az Uniós Vámkódex 79. cikkét kell alkalmazni, vagyis
vámtartozás keletkezik a kötelezettségek be nem tartása miatt.

8. AZ UNIÓ VÁMTERÜLETÉRŐL KISZÁLLÍTOTT ÁRUK
8.1

Indulási előtti árunyilatkozat
Az Uniós Vámkódex 263. cikkének (3) bekezdése szerint az indulás előtti
árunyilatkozat i. az Unió vámterületéről való kiszállításra szánt árukra vonatkozó
vám-árunyilatkozat; ii. újrakiviteli árunyilatkozat; vagy iii. EXS formájában
nyújtható be. Az indulás előtti árunyilatkozatot az esetek többségében vámárunyilatkozat formájában nyújtják be. Az egyes árutovábbítási vagy kiviteli
forgatókönyvekre vonatkozó indulás előtti árunyilatkozat követelményeivel
kapcsolatos részleteket – attól függően, hogy az áruk hol találhatók az átmeneti
időszak lejártakor – lásd a 7.1 Árutovábbítás, illetve a 8.2 Kivitel és újrakivitel c.
szakaszokban.
Amennyiben indulás előtti árunyilatkozatot nyújtottak be, és adott esetben az
árukat az átmeneti időszak lejárta előtt engedték át az Egyesült Királyságban vagy
az Unióban, ez az árunyilatkozat a kilépésről rendelkező megállapodás 48.
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cikkének (2) bekezdése alapján ezen időszak lejárta után is érvényes marad. Ezen
időpontot követően, amennyiben az Egyesült Királyságban átengedett árukat az
Unión keresztül viszik ki egy harmadik országba, vagy az Unióban átengedett
árukat az Egyesült Királyságon keresztül viszik ki, nincs szükség új indulás előtti
árunyilatkozatra.

8.2

Kivitel és újrakivitel37
Az átmeneti időszak lejártakor az Egyesült Királyságban található, kivitelre
átengedett áruk
Amennyiben a kivitelre átengedett áruk az átmeneti időszak lejártakor az Egyesült
Királyságban találhatók, az Uniós Vámkódex továbbra is alkalmazandó a
kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdésével összhangban.
a) Ha az árukat az átmeneti időszak lejárta előtt engedték át kivitelre, és azokat az
egyesült királyságbeli kilépési vámhivatalhoz szállítják, vagy egy másik
tagállam kilépési vámhivatala felé az Egyesült Királyságon keresztül szállítják,
és az átmeneti időszak lejártakor az Egyesült Királyságban találhatók, az
említett áruk szállítása az Uniós Vámkódex alapján folytatódik a kilépési
vámhivatalig. Az egyesült királyságbeli kilépési vámhivatal az áruk fizikai
kilépését megerősítő vonatkozó üzenetet az exportellenőrzési rendszeren
keresztül küldi meg az uniós kiviteli vámhivatalnak. E célból az Egyesült
Királyság a kilépésről rendelkező megállapodás IV. mellékletében
meghatározottak szerint az átmeneti időszak lejártát követő egy hónapig
megőrzi az exportellenőrzési rendszerhez való hozzáférést.
Amennyiben az Egyesült Királyság a kilépésről rendelkező megállapodás IV.
mellékletében meghatározott egy hónapos időszakon belül nem küldi el a
vonatkozó üzenetet az exportellenőrzési rendszeren keresztül, a gazdálkodónak
az Egyesült Királyság kilépési vámhivatala által kiállított alternatív igazolás
alapján kezdeményeznie kell a kiviteli szállítás lezárását a kiviteli
vámhivatalnál.
b) Ha az Egyesült Királyságban egy uniós kilépési vámhivatalon keresztül történő
kivitelre átengedett áruk az átmeneti időszak lejártakor még mindig az
Egyesült Királyságban találhatók, akkor az uniós kilépési vámhivatal felé
történő szállításuk az Uniós Vámkódex alapján folytatódik. A kilépési
vámhivatal elküldi a vonatkozó üzenetet az egyesült királyságbeli kiviteli
vámhivatalnak. E célból az Egyesült Királyság a kilépésről rendelkező
megállapodás IV. mellékletében meghatározottak szerint egy hónapig megőrzi
az exportellenőrzési rendszerhez való hozzáférést. Amikor az említett áruk az
átmeneti időszak lejárta után belépnek az Unió vámterületére, ENS-t kell
benyújtani.

37

A Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósa (DG TAXUD) közzétette a II. mellékletet (Brexit – Kiviteli
forgatókönyvek), amely gyakorlati példákat tartalmaz a kiviteli szállításra a jelen szakaszban leírtak szerint:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/annex_ii_brexit_export_business_scenarios.pdf.
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Az átmeneti időszak lejártakor az Unióban található, kivitelre átengedett áruk
a) Amennyiben az átmeneti időszak lejárta előtt az Unióban kivitelre átengedett
árukat az Egyesült Királyság kilépési vámhivatalához kell szállítani, vagy egy
másik tagállam kilépési vámhivatalához az Egyesült Királyságon keresztül kell
szállítani, és az említett időszak lejártakor ezek az áruk még mindig az
Unióban találhatók, a korábban tervezett kilépési vámhivatalt egy másik, az
EU határán található kilépési vámhivatalnak kell felváltania (a kiviteli szállítás
átirányítása az exportellenőrzési rendszerben történik). E vámhivatal erősíti
meg az áruk fizikai kilépését, és küldi meg a vonatkozó üzenetet a kiviteli
vámhivatalnak.
b) Ha a másik tagállambeli kilépési vámhivatal felé úton lévő ezen áruk már
áthaladtak az Egyesült Királyságon, és az átmeneti időszak lejártakor már az
Unió vámterületén találhatók, nem lesznek hatások a jelenlegi eljárásra nézve
(vagyis továbbra is az Unió külső határán lévő kilépési vámhivatal erősíti meg
az áruk fizikai kilépését a kiviteli vámhivatal számára).
c) Ha az Egyesült Királyságban egy uniós kilépési vámhivatalon keresztül történő
kivitelre átengedett áruk az átmeneti időszak lejártakor már az Unióban
találhatók, és elérik a tervezett uniós kilépési vámhivatalt, e vámhivatal
megküldi az áruk fizikai kilépését megerősítő vonatkozó üzenetet az
exportellenőrzési rendszerben az egyesült királyságbeli kiviteli vámhivatal
számára mindaddig, amíg az Egyesült Királyság a kilépésről rendelkező
megállapodás IV. mellékletében meghatározottak szerint hozzáfér az
exportellenőrzési rendszerhez.

9. VÁMTARTOZÁS
Amennyiben a következő helyzetek vagy vámeljárások eredményeként vámtartozás
keletkezik az Egyesült Királyságban, ezt a vámtartozást az Uniós Vámkódexben és az
EU sajátforrás-rendeleteiben meghatározottak szerint állapítják meg és bocsátják az
uniós költségvetés rendelkezésére, összhangban a kilépésről rendelkező megállapodás
49. cikkének (1) és (2) bekezdésével, valamint figyelemmel 136. cikke (3) bekezdésének
c) pontjára:
− Az átmeneti időszak lejártakor folyamatban lévő átmeneti megőrzés vagy különleges
eljárás megszüntetése vagy lezárása a kilépésről rendelkező megállapodás III.
mellékletében meghatározott határidőkön belül szabad forgalomba bocsátással,
ideértve az Uniós Vámkódex 77. cikkének (1) bekezdésével összhangban a kilépésről
rendelkező megállapodás 49. cikkének (2) bekezdésében említett, behozatali vám
alóli részleges mentességgel járó meghatározott célra történő felhasználásra
vonatkozó rendelkezéseket vagy ideiglenes behozatalt is.
− Az Uniós Vámkódexnek való meg nem felelés a kilépésről rendelkező megállapodás
49. cikkének (1) bekezdésében említett átmeneti megőrzés vagy valamely vámeljárás
tekintetében, az Uniós Vámkódex 79. cikkével összhangban. Ez magában foglalja az
Uniós Vámkódex szerinti határidők be nem tartását is az átmeneti megőrzésben lévő
árukra vonatkozóan.
A vámtartozás közlésének határideje általában a vámtartozás keletkezésétől számított 3
év, az Uniós Vámkódex 103. cikkének (1) bekezdésével összhangban.
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Annak érdekében, hogy az Unió és az Egyesült Királyság hatékonyan felmérhesse és
kölcsönösen biztosíthassa a kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikke (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá tartozó, az Egyesült Királyság tekintetében a 136. cikk (3)
bekezdésének c) pontja szerinti és a 140. cikk (4) bekezdése második albekezdésének
utolsó mondata hatálya alá tartozó kölcsönös kötelezettségeit, a vámigazgatásoknak
képesnek kell lenniük az átmeneti időszak lejártakor az Egyesült Királyságban vagy az
EU-ban átmeneti megőrzésben vagy különleges eljárás alatt álló, és az átmeneti időszak
lejárta után az Uniós Vámkódex feltételei szerint az áruk szabad forgalomba bocsátása
révén az átmeneti megőrzés befejezésének vagy a különleges eljárás lezárásának céljából
vám elé állított árukra vonatkozó vámtartozás összegének megállapítására.
Ez azt jelenti, hogy a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozatok
benyújtásakor a gazdálkodóknak az Egyesült Királyságban és az EU-ban is meg kell
különböztetniük azokat az árukat, amelyek az átmeneti időszak lejártakor átmeneti
megőrzésben vagy különleges eljárás alatt voltak.
Ezen áruk szabad forgalomba bocsátásása céljából benyújtott vám-árunyilatkozatokban
egy azonosító kódot kell a gazdálkodónak használnia az Uniós Vámkódex B.
mellékletében38 hivatkozott 1/11 Kiegészítő eljárás adatelemben.
E kiegészítő kód használatáról annak elkerülése érdekében született megállapodás, hogy
az Egyesült Királyság és a tagállamok vámigazgatási szerveinek az átmeneti időszak
lejártakor maguknak kelljen leltárt készíteniük az átmeneti megőrzésben és a különleges
eljárások alatt lévő összes áruról, és a továbbiakban nyomon kelljen követniük azokat.
A vámhatóságoknak a nemzeti árunyilatkozati rendszereikben történő megkeresések
benyújtásával vagy bármely más megfelelő eszközzel meg kell határozniuk a nemzeti
szinten keletkezett, megállapított (és rendelkezésre bocsátott) vámtartozások havi teljes
összegét a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozat elfogadása
alapján azon árukkal kapcsolatban, amelyek az átmeneti időszak lejártakor már
különleges eljárás alatt álltak, vagy átmeneti megőrzésben voltak.
A tagállamokat fel fogják kérni, hogy ezeket az összegeket az Európai Bizottságnak
történő szokásos jelentéstétel mellett jelentsék be.

10. KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A VÁMÜGYEK TERÜLETÉN
A kilépésről rendelkező megállapodás 98. cikke értelmében a tagállamok és az Egyesült
Királyság közötti egyes közigazgatási együttműködési eljárásokat az uniós jog
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell lefolytatni:
− ha a kilépésről rendelkező megállapodás VI. mellékletében felsorolt közigazgatási
együttműködési eljárások egyikét az átmeneti időszak lejárta előtt indították a
kilépésről rendelkező megállapodás 98. cikkének (1) bekezdésével összhangban;
a kilépésről rendelkező megállapodás 49. cikkének (1) bekezdése szerinti,
folyamatban lévő eljárásokkal vagy helyzetekkel kapcsolatos közigazgatási
38

Más esetben, amennyiben az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusa 2. cikke (4)
bekezdésének második albekezdése alkalmazandó, az azonosítót az (EU) 2016/341 rendelet (az Uniós
Vámkódex felhatalmazáson alapuló átmeneti jogi aktusa) 9. melléklete C1. függelékében említett 37. rovat
második alrovatában kell használni.
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együttműködési eljárások, mint például egy uniós árutovábbítási művelet céljából
indított keresési eljárás, nem tartoznak a kilépésről rendelkező megállapodás 98.
cikke (1) bekezdésének hatálya alá; a kilépésről rendelkező megállapodás 49.
cikkének (1) bekezdésével összhangban az Uniós Vámkódex alkalmazandó ezekre az
eljárásokra.
− amennyiben az átmeneti időszak lejártát követő három éven belül közigazgatási
együttműködési eljárást indítanak a kilépésről rendelkező megállapodás 98. cikkének
(2) bekezdésével összhangban korábban felmerült, de csak az említett időszak lejárta
után azonosított tényekre vonatkozóan.
Ez olyan eseteket érinthet, amikor a műveleteket tévesen zárták le, például amikor az
eljárást egy korrupciót elkövető tisztviselő jogellenesen zárta le. A tagállamok
vámhatóságai az átmeneti időszak lejártát követő 3 éven belül felkérhetik az Egyesült
Királyság vámhatóságait, hogy erősítsék meg azon termékek származását, amelyekre
vonatkozóan az átmeneti időszak lejárta előtt az Egyesült Királyságban beszállítói
nyilatkozatot állítottak ki; az Egyesült Királyság vámhatóságai hasonlóképpen
felkérhetik a tagállamok vámhatóságait, hogy erősítsék meg azon termékek
származását, amelyekre vonatkozóan az átmeneti időszak lejárta előtt az EU-ban
beszállítói nyilatkozatot tettek.
Az Uniós Vámkódex egyesült királyságbeli hatóságok általi alkalmazása a kilépésről
rendelkező megállapodás 98. cikkével összhangban nem jár együtt az információs
rendszerekhez vagy adatbázisokhoz való hozzáféréssel; ezért a gazdálkodókkal az
elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módon is kapcsolatba lehet lépni.
B. AZ

ÁTMENETI
SZABÁLYOK

IDŐSZAK

LEJÁRTA

UTÁN

ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN

ALKALMAZANDÓ

Az átmeneti időszak lejárta után az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv
alkalmazandó.39 Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvhöz az Észak-írországi
Nemzetgyűlésnek időről-időre egyetértését kell adnia, az első alkalmazási időszak az átmeneti
időszak lejártát követő négy évig tart.40
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv egyes uniós jogi rendelkezéseket ÉszakÍrország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban is alkalmazandóvá
tesz. Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvben az EU és az Egyesült Királyság
arról is megállapodott, hogy azokban az esetekben, amikor Észak-Írország tekintetében uniós
szabályok alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, az EU úgy
kezeli Észak-Írországot, mintha tagállam lenne.41
Az uniós jog azon rendelkezései, amelyek Észak-Írország tekintetében alkalmazandók az
Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, magukban foglalják az uniós
vámjogszabályokat és az Unió által vagy az Unió nevében eljáró tagállamok által, vagy az
Unió és tagállamai által együttesen kötött nemzetközi megállapodásokból eredő
39

A kilépésről rendelkező megállapodás 185. cikke.

40

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 18. cikke.

41

A kilépésről rendelkező megállapodás 7. cikkének (1) bekezdése, összefüggésben az Írországról/ÉszakÍrországról szóló jegyzőkönyv 13. cikkének (1) bekezdésével.
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kötelezettségeket, amennyiben azok
árukereskedelemmel kapcsolatosak42.

az

Unió

és

harmadik

országok

közötti

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv azt is kifejezetten előírja, hogy a
kilépésről rendelkező megállapodás és az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv
alkalmazandó rendelkezéseiben, valamint az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv
által Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban
alkalmazandóvá tett uniós jogi rendelkezésekben az Unió vámterületére tett hivatkozásokat
úgy kell értelmezni, hogy azok Észak-Írországot is magukban foglalják43. Ez azt jelenti, hogy
amennyiben az uniós vámszabályok Észak-Írország tekintetében alkalmazandók az Egyesült
Királyságban és az Egyesült Királyságra, az EU és az Egyesült Királyság megállapodnak
abban, hogy e szabályok alkalmazásában Észak-Írországot úgy kezelik, mintha az az Unió
vámterületének részét képezné.
Ugyanakkor, mivel Észak-Írország az Egyesült Királyság vámterületének része, a harmadik
országok (köztük az Unió preferenciális partnerországai) jogai és kötelezettségei tekintetében
Észak-Írország nem része az Unió vámterületének.
Konkrétabban, az átmeneti időszak lejárta után ez többek között a következőket jelenti:
−

A harmadik országokból vagy az Egyesült Királyság más részeiből Észak-Írországba
behozott áruk vámfelügyelet hatálya alá fognak kerülni és vámellenőrzés alá vonhatók; az
említett árukra vámalakiságok alkalmazandók, árunyilatkozatokat kell beadni, és a
vámhatóságok garanciákat követelhetnek meg az esetleges vagy fennálló vámtartozások
tekintetében.

−

A harmadik országokba vagy az Egyesült Királyság más részeibe szállítandó áruk,
beleértve Észak-Írország belföldi áruit is, vámfelügyelet hatálya alá fognak kerülni és
vámellenőrzés alá vonhatók; az említett árukra vámalakiságok alkalmazandók; az árukat
általában kiviteli eljárás alá fogják vonni;

−

Nem alkalmazandó vámfelügyelet, -ellenőrzések és -alakiságok az Észak-Írország és az
Unió között szállított árukra, amennyiben ezen árukat Unión belüli szállításként szállítják;

−

Az Észak-Írországba behozott és ott szabad forgalomba bocsátott áruk az
Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (3) bekezdése szerint a
Közös Vámtarifa44 hatálya alá tartoznak; az Írországról/Észak-Írországról szóló
jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésével és 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban
nem kell vámtarifát vagy az Egyesült Királyság külső tarifáját fizetni;45

42

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 2.
mellékletének 1. és 4. szakasza.

43

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 13. cikkének (1) bekezdése. Ez független az
Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 4. cikkétől, mivel a 13. cikk (1) bekezdése „[E]
jegyzőkönyv bármely más rendelkezésétől függetlenül” működik.

44

A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a
Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

45

A vegyes bizottság feladata, hogy – az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikke (2)
bekezdésének negyedik albekezdésében hivatkozottak szerint – az átmeneti időszak lejárta előtt
határozatban meghatározza az annak megállapításához szükséges kritériumokat és feltételeket, hogy az
Unión kívülről Észak-Írországba behozott áru esetében nem áll fenn annak kockázata, hogy azt a
későbbiekben az Unióba szállítják, vagy nem képezi kereskedelmi feldolgozás tárgyát; amíg nem kerül sor

35

−

Az engedélyezett gazdálkodói státuszt megadó engedélyek és az Észak-Írországban
letelepedett gazdálkodóknak megadott egyéb vámügyi egyszerűsítésekre vonatkozó
engedélyek továbbra is érvényesek maradnak az Unió vámterületén, az Egyesült Királyság
hatóságai által e tekintetben szolgáltatandó információk függvényében.

A preferenciális származás tekintetében e közlemény A.4 és A.5.3. szakaszaiban (származási
szempontok) meghatározott szabályok ugyanúgy alkalmazandók Észak-Írországra, mint az
Egyesült Királyság más részeire. Ez különösen az alábbiakat jelenti:
− Az Észak-Írországban – akár az átmeneti időszak lejárta előtt – előállított áruk nem
minősülnek az EU-ból származónak az EU egyik preferenciális partnerországába történő
közvetlen kivitelük vagy további feldolgozást követő kivitelük során.
− Az EU-ból származó és Észak-Írországban található vagy az EU partnerországaiból
származó és az átmeneti időszak lejárta előtt Észak-Írországban található áruk,
amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodás 47. cikkének (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek megfelelően Unión belüli szállításként Észak-Írországból az EU-ba
szállítják azokat, az Unió vámterületére való újbóli belépéskor is származónak
tekinthetők, feltéve, hogy az érintett uniós preferenciális rendszer rendelkezései szerint az
áruk származásának igazolásához szükséges okmányok rendelkezésre állnak.
A Bizottság erre a célra létrehozott honlapjai további információkkal szolgálnak a
következőkről:
− az Egyesült Királyság kilépésének vám- és adóügyi vonatkozásai;
− az Uniós Vámkódex;
− a vámeljárásokra és -alakiságokra vonatkozó általános tájékoztatás;
− az áruk preferenciális származásának általános szempontjai;
− valamint az áruk preferenciális származásának külkereskedelmi vonatkozásai (Piacrajutási
Adatbázis).
Európai Bizottság
Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság

ilyen határozat elfogadására, az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (2)
bekezdésével összhangban úgy kell tekinteni, hogy az Észak-Írországba az Unión kívülről behozott valamennyi
áru esetében fennáll a kockázata annak, hogy azt később az Unióba szállítják, és mint ilyenek a közös vámtarifa
hatálya alá tartoznak.
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MELLÉKLET: PREFERENCIÁK ÉS SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN

1. A PREFERENCIÁLIS SZÁRMAZÁSSAL46 KAPCSOLATOS SZEMPONTOK
A kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkének (1) bekezdése szerint az átmeneti
időszakban az uniós jog (beleértve az EU által kötött nemzetközi megállapodásokat is)
alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.
E megállapodások árukereskedelemre vonatkozó területi hatályát általában az uniós
szerződések hatálya alá tartozó területekként határozzák meg, és bizonyos esetekben
(például a Kanadával, Közép-Amerikával, az Andok országaival vagy Japánnal kötött
újabb szabadkereskedelmi megállapodások esetében) az Unió vámterületének részét
képező területekként is.
A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az átmeneti időszak alatt az EUSzerződések alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, és ez
idő alatt az Egyesült Királyság az Unió vámterületének része.
A kilépésről rendelkező megállapodás 129. cikkének (1) bekezdése szerint az átmeneti
időszakban az Egyesült Királyságot kötik ezek a nemzetközi megállapodások.
Ez az EU által megkötött preferenciális szabadkereskedelmi megállapodásokra47 is
vonatkozik.
Ennek következtében:
− Az Uniónak az Egyesült Királyság termékeit/anyagait/eljárásait az átmeneti
időszakban uniós termékként/anyagként/eljárásként kell kezelnie;
− Az
Egyesült
Királyságnak
az
EU
szabadkereskedelmi
partnereinek
termékeit/anyagait/eljárásait
szabadkereskedelmi
partnertől
származó
termékként/anyagként/eljárásként kell kezelnie, amelynek meg kell kapnia a
megfelelő kedvezményeket.
Bár az Unió hivatalosan értesítette48 nemzetközi partnereit arról, hogy az átmeneti
időszak alatt az Egyesült Királyság „tagállamként kezelendő”, nem biztos, hogy a

46

A „származó” és „nem származó” kifejezéseket a jelen szakasz kizárólag a preferenciális származással
összefüggésben használja.

47

A közös uniós kereskedelempolitika keretében az EU preferenciális kereskedelmi rendelkezéseket határozott
meg az általános tarifális preferenciák rendszerében (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm). Az ebben a feljegyzésben
meghatározott kérdésekkel összefüggésben (az egyesült királyságbeli inputok figyelembevétele a
preferenciális származás tarifális elbánás céljából történő meghatározása során) az általános
preferenciarendszer keretében biztosított preferenciális tarifális elbánások a gyakorlatban kisebb
jelentőséggel bírhatnak, mint a szabadkereskedelmi megállapodások. Mindazonáltal a teljesség kedvéért
ebben a feljegyzésben mindkét szemponttal foglalkozunk.

48

E célból szóbeli jegyzék készült a harmadik országok számára, amelyben arról tájékoztatták őket, hogy az
átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságot „tagállamként kezelik [...] a [nemzetközi megállapodások]
alkalmazásában” (lásd https://ec.europa.eu/info/files/note-verbale_en).
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szabadkereskedelmi megállapodások alkalmazásában az átmeneti időszak alatt a
szabadkereskedelmi partnerek tagállamként fogják kezelni az Egyesült Királyságot.49

2. A SZÁRMAZÁS ELLENŐRZÉSE
Az uniós szabadkereskedelmi megállapodások származási jegyzőkönyvei szerint a
preferenciákat csak ellenőrzési eljárás után lehet megtagadni. Ha egy harmadik ország az
egyesült királyságbeli tartalom miatt származónak minősülő termék uniós származásának
ellenőrzését kéri, a következők alkalmazandók:
− A tagállami vámhatóságoknak az uniós jogot kell alkalmazniuk, amely szerint az
egyesült
királyságbeli
termékek/anyagok/eljárások
uniós
termékeknek/anyagoknak/eljárásoknak minősülnek. Ezért meg kell erősíteniük az
érintett termékek származását, tekintve, hogy az egyesült királyságbeli tartalom
jogosult az uniós preferenciális származásra.
− A szabadkereskedelmi partnerek az ellenőrzés keretében csak a szabadkereskedelmi
megállapodások származási jegyzőkönyveiben meghatározott feltételekkel
összhangban tagadhatják meg a preferenciákat. A szabadkereskedelmi partner
általában csak akkor tagadhatja meg a preferenciát, ha az ellenőrzésre irányuló kérést
követően:50


az exportáló ország hatóságai nem adtak választ; vagy



a válasz nem erősíti meg
o a származási igazolás hitelességét,
o a termékek (preferenciális) származását, vagy
o a származási jegyzőkönyvben megállapított egyéb feltételeknek való
megfelelést.

49

A Bizottság eddig csak korlátozott számú szabadkereskedelmi partnertől kapott választ szóbeli jegyzékére.
Mindazonáltal több szabadkereskedelmi partner nyilvánosan kifejezte azon szándékát, hogy az átmeneti
időszakban továbbra is tagállamként kezelje az Egyesült Királyságot (pl. Norvégia, Kanada vagy Mexikó).
Fennáll azonban annak a lehetősége, hogy egyes szabadkereskedelmi partnereink eltérő álláspontot
képviselnek, ami azt jelenti, hogy nincs garancia arra, hogy az átmeneti időszak alatt mindannyian
tagállamként kezelik az Egyesült Királyságot a nemzetközi megállapodások alkalmazásában. Előfordulhat,
hogy más partnerek egyáltalán nem, vagy csak később válaszolnak a szóbeli jegyzékre. Ez a bizonytalanság
elkerülhetetlen, mivel az EU és az Egyesült Királyság csak a kilépésről rendelkező megállapodás révén
tudott kétoldalúan megállapodni a szabadkereskedelmi megállapodások szerinti kötelezettségekről (nem a
jogokról).

50

Az importáló ország hatóságai csak két esetben (a Kanadával és Japánnal kötött megállapodások esetében)
tudtak a szabadkereskedelmi megállapodásokkal összhangban más döntést hozni megfelelő indokolás
alapján és a másik féllel folytatott konzultációt követően.
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