A 2021. március 18-án vámtémában megtartott előadás rövid összefoglalója

A témák rövid ismertetése:

1. Az áruk szállításának feltétele: a vámkezelés
Mint ismeretes az Egyesült Királyság 2021. január 1-jétől végérvényesen elhagyta az Európai Uniót,
amely azt jelenti, hogy az oda irányuló áruforgalom már nem minősül tagállami értékesítésnek,
hanem exportálás lesz, illetve áru onnan történő beszerzése sem tagállami beszerzés a jövőben,
hanem importálás. Ebből adódóan a múlthoz képest fontos változás, hogy mind behozatal, mind
kivitel esetén az árukat vámeljárás alá kell vonni. A vámkezelést annak ellenére le kell folytatni,
hogy az EU és az Egyesült Királyság megállapodott többek között az áruforgalommal kapcsolatban.
Észak-Írország speciális helyzete – megmaradt a vámunió részének, az áruforgalom gyakorlatilag nem
változott, kivéve a származás tekintetében.

2. A vámkezelés feltételei
Fontos, hogy a vámkezeléskor álljon rendelkezésre VPID/EORI szám. Ez azoknak az exportőröknek
jelenthet gondot, akik korábban nem szállítottak EU-n kívülre, vagy fogadtak onnan árut.
Ha nincs EORI szám, akkor azt a NAV adóágától vagy a vámágától kell igényelni személyesen, vagy
elektronikus úton. Ehhez különböző nyomtatványok állnak rendelkezésre, attól függően, hogy mikor
kéri az érintett az azonosító számot, illetve, hogy egyéni vagy társas vállalkozóról van-e szó. A
gyakorlat azt mutatja, hogy ez az eljárás nehézséget okozhat. Az azonosító szám igazgatóságonként
változó időintervallum alatt kerül kiadásra. Az azonnali kiadástól akár 40 napig is eltarthat a folyamat.
A vámkezelések elvégzéséhez javasoljuk vámügynök igénybe vételét, aki megfelelő szakértelemmel,
elektronikus programmal rendelkezik az okmány kitöltéséhez és vámhatósághoz történő
beküldéséhez. Rendszeres vámeljárás esetén célszerű a vámügynöknek állandó meghatalmazást
adni, ezzel lehetővé válik, hogy ne kelljen ezt minden egyes vámkezelésnél igazolni.

3. Az áruk vámkezelése 0 %-os vámtétellel származás igazolása esetén
Az áruk származás igazolása teszi lehetővé, hogy az érintett felek egymás áruit vámfizetési
kötelezettség nélkül vámkezeljék. /Magyarországon az import ÁFÁ-t általános szabály szerint a
vámeljárás során kell megfizetni, mert kivetéses adó./
Export
Annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságban lévő vevőnek ne kelljen a termék után vámot
fizetnie, szükséges a kiszállításra kerülő áru származását igazolni. Erre akkor kerülhet sor, ha a

kiszállításra kerülő terméket teljes egészében Magyarországon /illetve az Európai Unió valamely más
tagállamában/ állították elő, vagy ha a nem származó alapanyagokat kielégítően megmunkálták.
Ennek részleteit a kihirdetett nemzetközi megállapodás tartalmazza.
Ebből értelemszerűen az következik, hogy NEM lehet származást igazolni olyan árukra, amelyek más
országokból kerülnek behozatalra például Svájcból, vagy Szerbiából és változatlan formában kerülnek
kiszállításra az Egyesült Királyságba.
Fontos szabály, hogy ha a kiszállított áru értéke a 6000 EUR összeget meghaladja, a származás csak
akkor igazolható, ha az eladó Regisztrált Exportőrnek minősül. Annak érdekében, hogy a vámhatóság
nyilvántartásba tudja venni azt az exportőrt, aki a kiszállított árujának az uniós származását igazolni
szeretné, egy regisztrációs kérelmet kell a vámhatósághoz benyújtani. A kérelem alapján a
vámhatóság a gazdálkodót nyilvántartásba veszi és egy regisztrációs számot ad ki a részére.

A terméket Magyarországon előállító cégeknek felül kell vizsgálniuk azt is, hogy a származás igazolása
mellett kiszállított áruk uniós származó helyzete továbbra is megmaradt-e, mivel az Egyesült
Királyságból beszerzett alapanyagok már mint nem származó anyagok épülnek be termékükbe.

Import
Az importőröknek arra kell figyelniük, hogy akkor lehet az Egyesült Királyságból érkező árujukat
vámfizetés nélkül vámkezelni, ha az exportőr a termék származását igazolja.

A termékek származás igazolása
A termék származásának az igazolásához arra van szükség, hogy az eladó a kihirdetett nemzetközi
egyezményben meghatározott nyilatkozatot adja a szállítmányra vonatkozóan.

4. On-line vásárlások szabályai
22 EUR érték alatti csomagok esetén vám- és ÁFA mentesség, 150 EUR alatt vámmentesség ÁFA
fizetéssel, 150 EUR felett vám- és ÁFA fizetés mellett.
Július 1. után 150 EUR alatt minden esetben ÁFA fizetési kötelezettség.

5. Átmeneti szabályok az Egyesült Királyságban
Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése nemcsak azt vonta maga után, hogy az exportra
kerülő árut Magyarországon vámkezelni kell, hanem természetesen azt is, hogy a terméket a
rendeltetési helyén is vámeljárás alá kell vonni. Információink szerint az Egyesült Királyság az
átmeneti nehézségek áthidalása érdekében a szabad forgalomba bocsátás elvégzésére moratóriumot
hirdetett az év első felében. Javasoljuk, hogy ennek részleteiről az angol partnerük tájékozódjon a
kinti hatóságoktól.
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