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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
által kiadott
3006/2016. útmutató
az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről
Az útmutató az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben 1961.
december 6-án kötött A. T. A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták E. C. S. igazoló
füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956. március 1-jén megkötött és a Vámegyüttműködési
Tanács ajánlására 1960. június 15-én módosított Vámegyezmények kihirdetéséről szóló 1966.
évi 5. törvényerejű rendelet, valamint az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990.
június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei kihirdetéséről szóló 2005. évi CLXVIII. törvény,
az ATA Egyezmény végrehajtásáról szóló 25/2002. (XII. 20.) KüM rendelet, továbbá az
Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex
létrehozásáról (a továbbiakban: UVK), 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 (a továbbiakban: FJA) valamint 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 (a továbbiakban: VA) ATA igazolványokkal kapcsolatos
rendelkezéseinek gyakorlati végrehajtásához nyújt iránymutatást.
1. Az ATA igazolvány, illetve annak használatával kezdeményezett vámeljárások
1. Az ATA igazolvány olyan nemzetközi vámokmány, amely
a) kivitel,
b) ideiglenes behozatal,
c) nem uniós áruk ideiglenes behozatalát követő újrakivitel,
d) árutovábbítás
céljára szolgál.
2. Az ATA igazolvány kibocsátása
2. Az Európai Unió (továbbiakban: EU) területén a vámkezeléshez csak azt az ATA
igazolványt lehet elfogadni, amelyet az ATA Egyezményben vagy az Isztambuli
Egyezményben részes államok kereskedelmi kamarái (továbbiakban: Kibocsátó Testület) az
EU valamennyi országának területére érvényességgel bocsátották ki.
a) Az ATA Egyezmény szerződő felei az alábbi internetes linken érhetőek el:
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/ata-carnets/how-carnets-work/
b) Az Isztambuli Egyezmény szerződő felei az alábbi internetes linken találhatóak:
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralDat
a.do?step=0&redirect=true&treatyId=533
3. Magyarország területén ATA igazolvány kibocsátására a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) jogosult, aki felhatalmazta a területi kereskedelmi- és
iparkamarákat az igazolvány kibocsátására. A kibocsátással összefüggésben további
információk elérhetőek az MKIK a honlapján, az alábbi linken:
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http://www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/ata-igazolvany-kiallitasa-12612
4. Az MKIK, mint a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) keretében működő biztosítási
hálózat tagja, kezességet vállal az Egyezményben résztvevő országok kereskedelmi kamarái
által kibocsátott ATA igazolványok alapján vámkezelt nem uniós áruk után esedékes vám, és
az Egyezmények alapján követelhető egyéb összegek kifizetéséért. Az EU területén
kibocsátott ATA igazolványokban foglalt áruk minden esetben uniós árunak minősülnek,
függetlenül azok származásától, ezért ezekre az árukra az MKIK garanciavállalása nem terjed
ki.
5. Az ATA igazolvány A/4-es nagyságú
a) zöld színű borítólapból,
b) általános jegyzékből,
c) (vámeljárásonként összetartozó, csoportosított) ellenőrző szelvényekből, amelyből 1
lap maximum 4 útra (kivitel és újrabehozatal) használható, mivel mindkét oldalán
nyomtatott,
d) az egyes vámkezelések céljára – a könnyebb kezelhetőség szempontjából különböző
színű és a borítólapban elhelyezett – betétlapokból, és
e) az általános jegyzékhez tartozó (különböző színű) pótlapokból (ez akkor kerül
felhasználásra, ha a borítólap belső oldalán, vagy a betétlapok hátoldalán található
általános jegyzékben nincs elég hely a szállítandó áruk felsorolására) áll.
6. Az ATA igazolvánnyal Magyarországon kezdeményezett vámeljárásokat az eljáró
vámszerv informatikai rendszerében rögzíti. Az ATA igazolvány megfelelő rovataiban a
vonatkozó nyilvántartási tételszám a vámhatóság által, az informatikai rögzítést követően
kiadott MRN azonosítót jelenti.
3. Áruk kivitele
7. Az ATA-igazolvány vagy CPD-igazolvány akkor tekintendő kiviteli árunyilatkozatnak, ha
az igazolványt az ATA- egyezmény vagy az Isztambuli Egyezmény valamely részes
tagállamában adták ki, és egy az Unióban letelepedett, az Isztambuli Egyezmény A.
melléklete 1. cikkének d) pontja szerinti garanciavállaló láncolat részét képező egyesület
záradékolta és arra vonatkozóan garanciát vállalt. Az ATA-igazolvány és CPD-igazolvány
nem használható fel uniós árukhoz kapcsolódó kiviteli árunyilatkozatként, ha:
a) az árukat alávetik a kiviteli vámalakiságoknak a közös agrárpolitika keretében
kivitelre járó export-visszatérítések nyújtása céljából;
b) az áruk intervenciós készletekből származnak és a felhasználásukra vagy a
rendeltetésükre vonatkozó ellenőrzés alá esnek, és alávetették a közös agrárpolitika
keretében az Unió vámterületén kívül eső területekre irányuló kivitelre vonatkozó
vámalakiságoknak;
c) az áruk a behozatali vám visszafizetésére vagy elengedésére jogosítanak azzal a
feltétellel, hogy azokat kiviszik az Unió vámterületéről;
d) az árukat adófelfüggesztéssel szállítják az Unió területén belül A jövedéki adóra
vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2008/118/EK irányelv 30. cikkében foglalt rendelkezések
alkalmazandók.
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8. Az ATA igazolvány tulajdonosa vagy megbízottja a borítólap hátoldalán levő általános
jegyzék és a sárga színű kiviteli betétlap A)-F) részében lévő rovatok kitöltésével ad vám-árunyilatkozatot.
9. Az általános jegyzék 1-6. hasábjain az egyes áruféleségeket csomagonként részletezve kell
feltüntetni. Ha a felsorolásra a borítólap hátlapján lévő hely nem elegendő, a felsorolást az
általános jegyzékkel megegyező színű és beosztású, e célra rendszeresített pótlapon kell
folytatni. A felhasznált pótlapokat folyamatos sorszámmal kell ellátni és azt az igazolvány
tulajdonosának és az ATA Egyezmény szerinti Kibocsátó Testület megbízott tisztviselőjének
is alá kell írnia. Az általános jegyzék aláírása után abban további árucikket felsorolni nem
lehet. Az általános jegyzék 3. és 5. hasábjába beírt mennyiségeket a jegyzék lezárásakor
számmal és betűvel összegezni kell. A sárga színű kiviteli betétlap kitöltésénél a fentiekkel
azonos módon kell eljárni azzal a különbséggel, hogy pótlap használata esetében a pótlapokat
külön nem kell aláírni.
10. A kiviteli betétlap hátoldalán csak azokat az árukat kell tételesen felsorolni, amelyek
ténylegesen kiszállításra kerülnek (természetesen valamennyi áru feltüntethető). Az ATA
igazolvány ugyanis lehetőséget nyújt arra, hogy az igazolvány tulajdonosa az általános
jegyzékben feltüntetett és áruvizsgálat alá vont árukat részletekben szállíthassa ki. A sárga
színű kiviteli betétlap hátlapján levő árufelsorolás I. hasábjában a ténylegesen kiszállításra
kerülő árukat ugyanazzal a tételszámmal kell megjelölni, mint amilyen tételszám alatt azok az
általános jegyzékben szerepelnek.
4. Eljárás az ATA igazolvánnyal kiszállított és harmadik országban szabad
forgalomba bocsátott áruk kapcsán
11. Ha az újrabehozatalra szánt uniós áruk elhagyták az Unió vámterületét, időközben
azonban már nem áll fenn az újrabehozatalukra vonatkozó szándék, és más típusú vámárunyilatkozatot nyújtottak volna be abban az esetben, ha az árukat nem szánják
újrabehozatalra, az exportőr a kiviteli vámhivatalnál utólagosan, az eredeti nyilatkozat
helyébe lépő kiviteli árunyilatkozatot nyújthat be.
12. Kiviteli vámáru-nyilatkozat benyújtása esetén a kiviteli vámáru-nyilatkozat feldolgozását
követően, amennyiben az áruk harmadik ország területére történő kiléptetése – az ATA
igazolvány kiviteli ellenőrző szelvényének 4-7. rovatában – igazolt, a kiviteli vámhivatal
igazolja a kiléptetést is, valamint az ATA igazolvány újrabehozatali betétlapját, valamint
ellenőrző szelvényét érvényteleníti.
5. Áruk ideiglenes behozatala és újrakivitele
19. Az ATA- és a CPD-igazolványt akkor kell ideiglenes behozatal engedélyezése iránti
kérelemnek tekinteni, ha az megfelel az FJA 163. cikk (5) bekezdésben foglaltaknak.
20. Az ideiglenes behozatal vámeljárásra az indulási (ideiglenes kivitelt végző) ország
vámszervei által igazolt ATA igazolvány behozatali betétlapja A)-F) részeinek kitöltésével és
benyújtásával lehet árunyilatkozatot adni.
21. Az ATA igazolványt – az FJA 205. cikkének (2) bekezdése szerint – az áru ideiglenes
behozatal céljából történő vám elé állításának és bejelentésének helyén kell benyújtani. Az
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ATA igazolvány bemutatása egyenértékű az ideiglenes behozatal iránti engedélykérelem
bemutatásával, míg az igazolvány elfogadása egyenértékű az ideiglenes behozatal
engedélyezésével.
22. A vámeljárást kérőnek a fehér színű behozatali betétlap A)-F) részét, valamint a betétlap
hátoldalán lévő árufelsorolást kell kitöltenie. Az F) rész a) pontjában a ténylegesen behozott
áruknak az általános jegyzékben szereplő tételszámát, b) pontjában pedig a behozatal célját
kell bejegyezni.
23. Az ideiglenes behozatali eljárás keretében ATA igazolvánnyal behozott áruk további
vámalakiságok nélkül szabadon mozoghatnak az EU vámterületén belül az eljárást lezáró
vámalakiságok elvégzéséig. Amennyiben az EU vámterületének egyik pontjától egy másik
pontjáig való fuvarozás során az áruk valamely harmadik ország területén haladnak át, az
alkalmazandó vámellenőrzéseket és alakiságokat azokon a pontokon kell elvégezni, ahol az
áruk ideiglenesen elhagyják az Unió vámterületét, és arra a területre újra belépnek.
6. Ideiglenes behozatalt követő újrakivitel végrehajtása
24. Az ideiglenes behozatal vámeljárás alá vont áruk harmadik országba történő kivitelét az
EU külső határán elhelyezkedő, a vámeljárás lefolytatására illetékes vámhivatal igazolja a
fehér színű újrakiviteli ellenőrzőszelvényen, és az újrakiviteli betétlapon.
25. Az ATA igazolvány tulajdonosának vagy képviselőjének a fehér színű újrakiviteli betétlap
A)- F) részét, valamint a hátoldalán levő táblázatos árufelsorolást kell kitöltenie és az F) részt
a tulajdonosnak vagy képviselőjének kell aláírnia. Az F) rész
a) a) pontjában a tényleges visszaszállításra kerülő áruknak az általános jegyzékben
szereplő tételszámát, továbbá a behozatali betétlap azon szelvénye(i)nek számát kell
beírni, amely (vagy amelyek)
alapján az áru ideiglenes behozatalban való
vámkezelése megtörtént;
b) a b) pontban kell felsorolni mindazoknak a nem uniós áruknak az általános jegyzékben
feltüntetett tételszámát, amelyek kiszállítása nem történik meg;
c) a c) és d) pontok kitöltése nem kötelező;
26. Az ideiglenes behozatalban vámkezelt nem uniós áruk több részletben is
visszaszállíthatók.
7. Ideiglenes behozatalban lévő áruk más vámeljárás alá helyezése
27. Az ATA igazolvány alapján ideiglenes behozatal vámeljárás alá vont nem uniós áruk
felhasználásukat követően, az ideiglenes behozatal lezárása érdekében más vámeljárás alá is
vonhatók.
8. Az elintézetlen ideiglenes behozatali vámeljárásokkal kapcsolatos eljárás
28. Amennyiben az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont árukkal a visszaviteli határidőn
belül nem számoltak el, úgy a vámhatóság erről legkésőbb az ATA igazolvány lejárati
időpontjának 30. napját követő 5 munkanapon belül értesíti az MKIK-t.
29. Amennyiben a MKIK az értesítést követő hat hónapon belül nem tud olyan bizonyítékkal
szolgálni, ami alapján az eljárás elintézhető lenne, vagy ezen határidő előtt megállapításra
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kerül az, hogy Magyarországon vámtartozás keletkezett, úgy a magyar vámhivatal intézkedik
a vámtartozás kiszabása és beszedése iránt.
9. Áruk árutovábbítási eljárás alá vonása
30. Az ATA igazolvánnyal történő árutovábbításra minden esetben a kék színű tranzit
betétlap A)-F) részeinek két példányban történő kiállításával, illetőleg benyújtásával kell
árunyilatkozatot adni. A behozott áruk továbbítása átvitelben és belterületi vámhivatalhoz is
történhet.
31. Az ATA igazolvány tulajdonosa vagy meghatalmazottja a tranzit betétlap A)-F) részét
köteles kitölteni. Az F) rész az árutovábbításra vonatkozó kérelem és az igazolvány
tulajdonosának, illetőleg meghatalmazottjának kötelező nyilatkozatát tartalmazza arra
vonatkozóan, hogy a továbbított árut a rendeltetési vámhivatalnál a megszabott határidőn
belül változatlan állapotban bemutatja. Az F) részben az igazolvány tulajdonosának, ha az
árunyilatkozatot meghatalmazott adja, a meghatalmazott nevét is, az a) pontja alatt a
továbbítani kért áruknak az általános jegyzékbe felvett tételszámát kell feltüntetni és meg kell
nevezni azt a vámhivatalt, amelyhez az árukat továbbítani kéri. Az árunyilatkozatot a
vámeljárást kérőnek az a) rész erre a célra fenntartott helyén alá kell írnia.
10. Az elintézetlen árutovábbítási vámeljárásokkal kapcsolatos eljárás
32. Amennyiben az ATA igazolvánnyal árutovábbítási vámeljárás alá vont áruk rendeltetési
vámhivatalnál történő nyilvántartásba vételéről az értesítés (tranzit betétlap) nem érkezik meg
az indító vámhivatalhoz az ATA igazolvány lejáratának időpontjáig, úgy erről a vámhatóság –
az ATA igazolvány lejárati időpontjának 30. napját követő 5 munkanapon belül – értesíti az
MKIK-t.
33. Amennyiben a MKIK az árutovábbítási vámeljárást indító vámhivatal részére hat hónapon
belül a VA 284. cikk szerinti bizonyítékokkal szolgál, amivel az eljárás elintézhető, úgy az
árutovábbítási eljárás lezárását 30 napon belül végzik el.
34. Amennyiben a MKIK az értesítést követő hat hónapon belül nem tud olyan bizonyítékkal
szolgálni, ami alapján az eljárás elintézhető lenne, vagy ezen határidő előtt megállapításra
kerül az, hogy Magyarországon vámtartozás keletkezett, akkor a magyar vámhivatal
intézkedik a vámtartozás kiszabása és beszedése iránt.
11. Csatlakozó igazolvány (Replacement Carnet, Anschlusscarnet)
35. Az ATA igazolvány egy éves érvényességi idejét lehetőség van további egy évvel
meghosszabbítani az ún. csatlakozó igazolvány kibocsátásával. Így az új igazolvány
fedezetével a már ideiglenes behozatalban (a küldő ország tekintetében ideiglenes kivitelben)
lévő áruk még egy évig, de legfeljebb, összesen 2 évig az EU vámterületén (a küldő ország
tekintetében külföldön) maradhatnak.
36. A csatlakozó igazolvány kibocsátását is a kamarák végzik. Az eredeti igazolvány
érvényességi határidején belül kell kérni a csatlakozó igazolvány kibocsátását. Ugyanúgy kell
kitölteni, mint az eredeti igazolványt, azonban más sorszámot fog kapni, az érvényességi
határideje pedig az eredeti okmány lejárati határidejétől számított egy év lesz. A csatlakozó
igazolvány fedőlapjára rá kell vezetni az eredeti igazolvány sorszámát és fordítva, az eredeti
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igazolványon is fel kell tüntetni az új igazolvány sorszámát. A csatlakozó igazolvány
kibocsátása után az eredeti igazolvánnyal együtt, összetűzve használhatók.
37. A csatlakozó igazolványt még az eredeti igazolvány érvényességi határidején belül be kell
mutatni mind a kibocsátó ország, mind az ideiglenes behozatalt végző ország vámhivatalának,
a hosszabbítás érvényességének biztosítása érdekében.
12. CPD/Kína-Tajvan igazolvány alapján történő vámkezelésekről
38. Az Európai Bizottság kötött egy megállapodást Tajvannal olyan (CPD/Kína-Tajvan
(CPD/China-Taiwan)) igazolvány bevezetéséről, amely a tagállamok és Tajvan közötti
forgalomban az áruk ideiglenes behozatalának könnyítésére szolgál. A megállapodás az áruk
előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben 1961. december 6-án kötött
ATA igazolványról szóló vámegyezmény kétoldalú alkalmazására vonatkozik.
39. A megállapodás értelmében létrehozott CPD/Kína-Tajvan (CPD/China-Taiwan)
igazolvány felépítése teljesen megegyezik az ATA igazolvánnyal, csakúgy, mint
alkalmazásának szabályai.
40. A CPD/Kína-Tajvan igazolványokat is a kereskedelmi kamarák bocsátják ki, egyúttal
kezességet vállalva a megállapodást aláíró országok kereskedelmi kamarái által kibocsátott
CPD/Kína-Tajvan igazolványok alapján vámkezelt áruk után esedékes vám, és az ATA
Egyezmény alapján követelhető egyéb összegek kifizetésére is.
41. Az EU területén a vámkezeléshez csak azt a CPD/Kína-Tajvan igazolványt lehet elfogadni,
melyet a megállapodásban részes államok kereskedelmi kamarái az EU valamennyi
országának területére érvényességgel bocsátották ki.
42. Az ATA igazolványra vonatkozó egyéb előírásokat értelemszerűen alkalmazni kell a
CPD/Kína-Tajvan igazolványra is.
13. Záró rendelkezések
45. Az útmutató a kiadmányozás napját követő 3. naptól érvényes.
46. Az útmutató érvényessége kezdetének napjától az ATA igazolvány alapján történő
vámkezelésekről szóló 3008/2013. útmutató érvénytelen.
Budapest, 2016. május 18.
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