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BREXIT - MEGÁLLAPODÁS
2020. december 31.: UK végleges kilépése EU-ból, megállapodással.
A Megállapodás:
 Szoros és békés kapcsolat a Felek között, együttműködés, az
autonómia és a szuverenitás megtartása mellett.
 UK harmadik ország == termékforgalom: vámeljárásokkal,
 Termékforgalomban: teljes körű vámpreferencia (0 %-os vámtétel)
a származó termékekre.
 Észak-Írország speciális státusza: vám, általános forgalmi adó és
jövedéki adó jogszabályok alkalmazása átmenetileg, 2024. dec.
31-ig.

A VÁMPREFERENCIA FELTÉTELEI
A kedvezményes vámtétel alkalmazhatóságának feltétele: a termék
származó helyzetének igazolása.
Származási szabályrendszer: Megállapodás Második Rész, Második
Fejezetben (ORIG).
Néhány fontos fogalom:
 Szállítmány: termékek, egy exportőrtől egy importőrhöz, egy
fuvarokmánnyal, vagy számlával ;
 Exportőr: egyik Fél területén letelepedett személy, aki/amely a
szabályok szerint exportálja vagy előállítja a terméket, és származásmegjelölő nyilatkozatot állít ki;
 Előállítás: megmunkálás, feldolgozás, ide értve az összeszerelést is.
 Importőr: az a személy, aki/amely a terméket importálja, és
vámpreferencia alkalmazását kéri.

Származó áru:
- Teljes egészében előállított áru.
- Teljes egészében előállított áruból előállított áru.
- Kielégítően megmunkált áru.
Kumuláció: egyik Fél származó áruja a másik Fél származó termékének is
minősül, ha azt anyagként használják fel egy termék előállításához!
Nem kielégítő megmunkálás:
- Tartósítási műveletek.
- Csomagok megosztása, vagy összeállítása.
- Egyszerű festési vagy fényezési műveletek.
- Stb.

Származó és nem származó áruk elkülönítése:
- A felcserélhető anyagokat fizikailag el kell különíteni, hogy
megőrizhető legyen a származó helyzetük.
- Megengedett a könyvelés szerinti elkülönítés is.
Visszaszállított termékek: ha származó áru harmadik országba lett
exportálva, és onnan visszaérkezett, nem származónak kell
tekinteni, kivéve, ha igazolják:
- A visszahozott áru azonos az exportált áruval.
- Az adott termékkel a harmadik országban a jó állapot
megőrzéséhez szükséges műveleten kívül más műveletet nem
hajtottak végre rajta (vagyis: változatlan állapotban visszahozatal).

Kielégítő megmunkálás: ORIG-2. Melléklet (Termékspecifikus
származási szabályok). A megmunkálás mértékének főbb
lehetőségei:
 „MaxNOM”: a nem származó anyagok legmagasabb értéke
százalékban kifejezve, a következő képletettel számítható ki:
MaxNOM (%) = VNM
X 100
EXW
Ez a legjellemzőbben használt képlet a 2. Mellékletben.
A1

6. dia
A1

„VNM” a termék előállítása során felhasznált nem származó anyagok értéke, azaz az anyag vámértéke az importálás időpontjában, ideértve a
szállítási, adott esetben a biztosítási, csomagolási és minden egyéb, az anyagok azon Félhez történő importálása során felmerülő költséget, ahol
a termék előállítója található. Ha az érték nem ismert vagy nem állapítható meg, a nem származó anyagok értéke az anyagokért az Unióban vagy
az Egyesült Királyságban fizetett első megállapítható ár. A termék előállítása során felhasznált, nem származó anyagok
463
értéke kiszámítható a súlyozott átlagérték képlete vagy a Fél által általánosan elfogadott számviteli alapelvek szerinti egyéb leltárértékelési
módszer alapján.]
Antal; 2021. 02. 03.









Agrár termékek: jellemzően teljes egészében előállítottak.
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó nem származó
anyagokból.
Azonos vámtarifaszám alá tartozó nem származó anyag
felhasználása, feltéve, hogy az a gyártelepi ár max. 20 %-a.
Vámtarifaszám váltása.
Stb.

A származó helyzet igazolása:
 Az exportőr származásmegjelölő nyilatkozata. 6000 Euro
számlaértékig bármely exportőr, efölött a regisztrált exportőr
állítja ki a származó helyzet igazolására. Regisztrált exportőr
Magyarországon: NAV engedély. A nyilatkozat mintája: ORIG-4.
MELLÉKLET.
 Importőr ismeretei. Az importőr azon ismereteinek, hogy egy
termék az exportáló Fél területéről származik, olyan
információkon kell alapulniuk, amelyek igazolják, hogy a termék
származó, és megfelel az ORIG fejezetben előírt
követelményeknek. Vagyis az importőr gyakorlatilag az exportőr
helyébe lép! Ha ilyen ismeret hiányzik: általános vámtétellel kérni
a vámeljárást, 3 éven belül igényelhető a vámvisszatérítés!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Jövedéki
jogszabály
változások
2020

Jövedéki jogszabály módosítások
• A jövedéki adóról szóló 2016. évi CXVIII törvény (Jöt.) módosításai az alábbi időpontokban
léptek hatályba :
• 2020. november 27-én
• 2021. január 01-én
• A Jöt. végrehajtására kiadott 45/2016 (XI.29.) NGM rendelet (Vhr.) módosításai az alábbi
időpontokban léptek hatályba:
• 2020. december 31-én
• 2021. január 01-én
• A jogszabály módosítások szövege a Nemzeti jogtárból letölthető: www.njt.hu
• A Jöt és a Vhr. később hatályba lépő módosításait az elkészített tájékoztató nem tartalmazza.

Jöt. módosítások (hatályos jogszabály alapján)
• A Jöt. alkalmazása tekintetében adónak minősül a jövedéki termékek után
fizetendő jövedéki adó és a dohánygyártmányok általános forgalmi adója;
• A készletfelvétel során mutatkozó hiány csak akkor minősül
szabálytalanságnak, és csak akkor alkalmazható jövedéki bírság ha a
készletfelvételt a NAV kezdeményezte. Az engedélyes bejelentését
követően az állami adó és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel
során megállapított hiány a továbbiakban nem minősül szabálytalanságnak,
ezáltal jövedéki bírság sem lesz alkalmazható miatta ( A módosítást a
folyamatban lévő adóigazgatási ügyekben is alkalmazni kell ! )

Jöt. módosítások (hatályos jogszabály alapján)
• A dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék az Európai Unió legtöbb
tagállamában nem minősül jövedéki terméknek, szemben a magyar
szabályozással. Az adóraktárban előállított és külföldre kiszállított termékek
nem szállíthatók az általános adófelfüggesztési eljárás szerint az EMCS
rendszerben. Ilyen az esetben nem keletkezik adófizetési kötelezettség, ha
a végrehajtási rendelet szerinti dokumentumokkal igazolható a külföldre
kiszállítás ténye.
• Egyszerűsített jövedéki engedélyt válthatnak ki a laboratóriumi vagy
egészségügyi célra szolgáló speciális fűtőolajat külföldről behozók, továbbá
eltörlésre kerül az ilyen engedélyesek készletfelvételi kötelezettsége.

Jöt. módosítások (hatályos jogszabály alapján)
• Megszűnt a tudományos és oktatási célú desztillálóberendezés
használatának alkalmankénti hatósági bejelentése, és a tevékenység
egyszerűsítése érdekében, az ellenőrizhetőség biztosítása mellett, az
előállított termékekről nyilvántartást kell vezetni.
• Változtak a külföldről visszahozott zárjegyek ismételt felhasználásának
szabályai.
• Az engedély felfüggesztéséről, visszavonásáról és az állandó felügyelet
elrendeléséről hozott határozatot saját kézbesítő útján is közölheti a
hatóság.

Jöt. módosítások (hatályos jogszabály alapján)
• Az ismeretlen személy által elkövetett jövedéki jogsértések kapcsán lefoglalt illegális
jövedéki termékek esetében speciális jövedéki eljárási szabályok kerültek kialakításra.
• A jogalkotó méltányolta a sok éves erőfeszítésünket ezért a jövedéki ügyekben
• határidőn túl önkéntesen teljesített
• nem teljesített
• hibásan teljesített
• valótlan tartalommal történő teljesítésének korrekciója
esetére megszűnt az automatikus bírságolás rendszere.
Az adófizetési kötelezettséget csökkentő mulasztás esetén a szankciótól továbbra sem lehet
eltekinteni. A rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Jöt. módosítások (hatályos jogszabály alapján)
• A bérfőzés jövedéki adókulcsa 0-ra csökkent, a bérfőzés gyakorlatilag
adómentessé vált.
• A gyümölcstermesztő háztartások saját fogyasztását szolgáló magánfőzött párlat
2021. január 1- jétől ismét adómentessé vált.
Az évente előállítható mennyiség továbbra is 86 liter marad háztartásonként,
tekintettel arra, hogy a háztartás saját fogyasztását szolgáló magánfőzött párlat
esetében továbbra sincs meghatározva alkoholtartalom ellenőrzési kötelezettség és
ez a mennyiség arányos a bérfőzés 43 liter tiszta alkohol mennyiségben
meghatározott adókedvezményre jogosító éves felső korlátjával.

Jöt. módosítások (hatályos jogszabály alapján)
• A magánfőzés adómentessé válásával a párlat adó jegy intézménye
megszűnt. A főzésről előzetesen továbbra is be jelentést kell tenni az
állami adó- és vámhatósághoz, amely a bejelentett mennyiségről a termék
eredetét igazoló magánfőzött párlatszármazási igazolást állít ki. A
magánfőzés szabályainak betartását továbbra is az önkormányzati jegyzők
jogosultak ellenőrizni, a jogsértések esetére kialakított szankciórendszer
változatlan marad.
• Az magánfőzés adómentessé válását megelőzően előállított magánfőzött
párlatokra továbbra is az előállításuk időpontjában hatályos jogszabályi
rendelkezéseket kell alkalmazni.

Jöt. módosítások (hatályos jogszabály alapján)
További módosító rendelkezések címszavakban (1):
• A 2710 12 41 KN-kód szerinti, nem közúti járművekben használt termék (kisgépekben használatos alkilátbenzin) maximum 5 liter/kilogrammos kiszerelésben nem minősül üzemanyagnak, ezáltal kiskereskedelmi
forgalmazása jövedéki engedély nélkül végezhető. A jövedéki biztosíték 1 millió ft ha a fenti
jövedékitermékkel jövedéki engedélyes tevékenységet kívánnak folytatni.
• Rugalmasabbá váltak az egyedi veszteségnorma megállapítás törvényi szabályai.
• Év közbeni, önkéntes gazdálkodói készletfelvétel esetén 3 napos eltérési lehetőség történhet a
tárgynaptól.
• Megszűnt a dohánygyártmány esetében a zárjegyek nyitáskori eltépődésére előírt kötelezettség.
• Magánfőzésnél a párlat adójegy helyett a magánfőzött párlat származási igazolás beszerzése intézhető
választhatóan papír alapon vagy elektronikusan.

Jöt. módosítások (hatályos jogszabály alapján)
További módosító rendelkezések címszavakban (2):
• A nem emberi fogyasztásra szolgáló termék gyártási eljárása során a
gyártóberendezés karbantartására és tisztítására történő részlegesen
denaturált alkohol felhasználás is adómentessé vált.
• A harmadik országban az uniós szabályok szerint teljesen denaturált
alkohol is mentesült az adó alól.
• Az új típusú dohánytermékek után fizetendő általános forgalmi adót is a
jövedéki adóval egyidejűleg kell bevallani és megfizetni.

Jöt. módosítások (hatályos jogszabály alapján)
További módosító rendelkezések címszavakban (3):
• Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében
• megszűnt a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigényléshez kapcsolódó előzetes és
változáshoz kapcsolódó nyilvántartásba vételi kötelezettség.
• megszűnt egyes erjesztett alkoholos italok (gyümölcsbor, sör, palackos erjesztésű
pezsgő) adómentes otthoni előállításának esetenkénti bejelentési kötelezettsége
• megszűnt a rekultivációs tevékenységhez kapcsolódó be jelentési kötelezettség
• megszűnt a vásáron vagy piacon, alkalmi rendezvényen és közterületen folytatott
alkoholértékesítés esetén az állami adó- és vámhatóság felé történő külön be
jelentési kötelezettség

Köszönöm a figyelmet !
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Bejelentés, változás bejelentés (egységes bejelentési szabályok, határidők)
- T-KORNY NYOMTATVÁNYOK (termékdíj kötelezettség/változás bejelentése)
- Új kötelezett visszamenőleg csak kollektív teljesítő lehet (15 nap, köt. módja)
- Január 1-31 előző évi „teljesítési mód” változtatásának bejelentése
(általános, készletre vétel, átalány)

 Nyilvántartás vezetési kötelezettség





Folyamatos és naprakész legyen
Kötetlen formátumú, de alkalmasnak kell lennie az ellenőrzésre
Ez alapján kell a bevallást elkészíteni
minimális adattartalom VHR. 5.sz. mell

 Számlán való záradék feltüntetési kötelezettség (VHR szerinti szöveg)
 Termékdíj + előleg megállapítása és bevallás (előleg megállapítás+bev. III.név)
 Termékdíj határidőben történő megfizetése (előleg dec.20)

Fogalom meghatározások
(2021.július 01.)
 Műanyag
 Műanyag hordtasak
 Könnyű műanyag hordtasak (falvastagság 15-49 mikron)
 Nagyon könnyű műanyag hordtasak
(falvastagság 15 mikronnál kisebb)

 1.

Anyagáram

2. Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével)

Termékdíjtétel
(Ft/kg)
57

3. Műanyag hordtasak (a biológiailag lebomló kivételével)

1900

4. Biológiailag lebomló hordtasak
az MSZ EN 13432:2002 szabvány, vagy azzal egyenértékű
megoldás követelményeinek kell megfelelni.
(Magyar Szabványügyi Testület (www.mszt.hu)

500

Termék megnevezése

KT kód

I. csoport: Motor- és sebességváltó-olajok

602

II. csoport: Ipari olajok (az emulziók kivételével)

603

III. csoport: Ipari olajok (emulziók)

604

Szlovákia
Értékesítés szlovák
adószámmal

Értékesítés
magyar adószámmal

Budapest

Az EKAER szabályozás szerkezeti felépítése


Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény




Keret szabályok (7.§ (alapfogalmak: EKAER, EKAER szám)
EKAER kötelezettségek 113.§
Szankció (220.§ (1) és 226.§)

 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer működéséről (Új!)
 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben
a kockázatos termékek meghatározásáról


EKÁER bejelentésre kötelezett tevékenységek megállapítása,



Bejelentésre kötelezettek köre,



Bejelentendő adatok köre,



EKÁER elektronikus felületén történő
bejelentési kötelezettség teljesítése,



EKÁER szám megállapításának rendje,



A kockázati biztosíték nyújtásával és mértékének folyamatos
meghatározásával kapcsolatos szabályok



A kockázatos termékek körének meghatározása

bejelentési,

változás

Az EKAER rendszer tárgyi, személyi hatálya
 Tárgyi hatály (ügyeletek):

Termékbeszerzés + egyéb célú behozatal
KÖZÖSSÉGI
Termékértékesítés + egyéb célú kivitel
BELFÖLD

Első adóköteles termékértékesítése nem végfelhasználónak

végfelhasználó: a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó
mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló
természetes személy
 Személyi hatály: Fenti tevékenységet folytató ADÓZÓ (átvevő) Főszabály

(Raktár üzemeltetője, közvetett vámjogi képviselő)

Bejelentés köteles termékek köre

(a teljesség igénye nélkül, a kivételek miatt fontos a helyes vtsz. megállapítás)



















2-3-as árucsoport…………………….. Húsok
4-es árucsoport ………………………. Tej, tojás, méz
6-7-8-as árucsoport ………………… Zöldség-gyümölcs
9-es árucsoport …………………….… Kávé, egyes fűszerek
10-11-es árucsoport……………….…. Rizs, liszt
15-ös árucsoport………………………. Növényi zsírok és olajok
16-os árucsoport………………………. Kolbász, más konzervált hús
17-es árucsoport…………………..….. Cukor
23-as árucsoport………………….…… Állati takarmány
25-ös árucsoport……………………… Homok, kavics, sóder, kő
27-es árucsoport…………………..…. Kőszén, kátrány, aszfalt
29-es árucsoport………………….….. Ciklikus szénhidrogének
31-es árucsoport………………………. Trágyázó szerek
34-es árucsoport……………………... Kenőanyagok
38-as árucsoport……………………….Hígítók, lakkok, korrózió gátlók,
44-es árucsoport…………………..… Tűzifa, gömbfa
61-63 árucsoport……………………...Ruházati termékek, használt ruha,
64-es árucsoport…………………….. Lábbelik

Bejelentési kötelezettség
 Gépjárművel végzett közúti árufuvarozás
 Kockázatos termékek estében
 Belföld-Belföld első adóköteles termékértékesítés nem

végfelhasználó részére
 EU-MO termékbeszerzés/termékértékesítés egyéb
célú kivitel/behozatal

 Önkéntes bejelentésre is kap az ügyfél EKAER számot
 Valós gazdasági esemény
 Helyes adatok

Kockázatos termék EKAER feltétele
Kockázatos élelmiszerek esetén EKAER számot az az
adózó kaphat, amelyik:




A FELIR rendszerben bejelentett élelmiszer vállalkozó
Élelmiszer vállalkozóként az első magyarországi tárolási
hely bejelentésének eleget tett
Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette

Egyéb kockázatos termékek esetén EKAER számot az az
adózó kaphat, amelyik:


Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette

Biztosíték nyújtás rendszere
MILYEN MÉRTÉKŰ KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉKOT KELL NYÚJTANI?
Az alábbi módon nyújtott biztosíték összegének folyamatosan el kell érnie a bejelentést
megelőző 45 napban (ideértve a bejelentés napját is):
még érvényes EKAER számhoz tartozó biztosíték köteles áruk
ÉS
a biztosítékköteles áruk feladását vagy érkezését bejelentő
EKAER számhoz tartozó áruk

Együttes adó nélküli
érték 15 %-át

HOGY KELL NYÚJTANI A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉKOT?
Elkülönített letéti számlára történő befizetéssel
EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla
404 (adónem kód)

10032000-01601202

Érvényessége: amikor a letéti számlán a befizetett összeget jóváírták
VAGY
Az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garanciával
Érvényessége: amikor az adóhatóság nyilvántartásba vette, de legkorábban a garancia
érvényességének kezdő napján.
Amennyiben az adózó biztosítékköteles áruk esetében nem nyújt biztosítékot, úgy
részére EKAER szám nem adható.

Biztosíték nyújtás alóli mentességek
Mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól az az adózó, amely nem
minősül az Art. szerinti új kötelezettnek, és
 Art. szerinti megbízható adózó
 Legalább két éve működik, és szerepel az állami adó- és vámhatóság által
vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban

VAGY
 Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetként csőd-, vagy
felszámolási eljárás alatt gazdasági tevékenységet folytat, és egyedi kérelme
alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője a biztosítékadási kötelezettség
alóli mentességét engedélyezte

Biztosíték kezelése
 Biztosíték NAV általi felülvizsgálata (hó utolsó 5 napon belül)
 Biztosíték elszámolása más tartozásra (sorrendiség)
 Biztosíték kiegészítése az adózó által
 Biztosíték összegének csökkentése
 Biztosíték visszautalása

EKAER kötelezettség alóli mentességek I.
 a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal és az Országgyűlési Őrség gépjárművével,
 a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres
erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok
hivatali vagy szolgálati gépjárművével, valamint az egyéb szervezetek
nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján
mentességet élvező gépjárművével,
 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló törvényben meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében
vagy elhárításában részt vevő gépjárművel,
 a nemzetközi szerződés és viszonosság körébe tartozó járművel,
 a humanitárius szervezet által kiállított igazolással (nyilatkozattal) közlekedő,
nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat
szállító gépjárművel

EKAER kötelezettség alóli mentességek II.
 vámfelügyelet alatt álló termékkel (BREXIT !)
 a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként

feladott termékkel,
 a jövedéki adóról szóló törvény szerinti alkoholtermékkel, sörrel, csendes
borral, habzóborral, egyéb csendes erjesztett itallal, egyéb habzó erjesztett
itallal, köztes alkoholtermékkel, dohánygyártmánnyal, szárított és fermentált
dohánnyal, ellenőrzött energiatermékkel,
 egy fuvarozás keretében egymillió forint értéket és ötszáz kilogramm
bruttó tömeget meg nem haladó, bejelentésköteles termékkel
ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon gépjárművel
végzett közúti fuvarozással járó tevékenység.

Kockázatok és kivédésük - felkészülés az ellenőrzésre
Jogosultság kezelés (elsődleges/másodlagos felhasználó )
Váratlan szállítmány érkezése – Felróhatóság kérdése, vizsgálata
Külföldi partnerek értesítése az EKAER kötelezettségről
Fuvarozók értesítése az EKAER kötelezettségről
Szerződésbe foglalni az adatok közlését/változását/szankciókat
Vállalatirányítási rendszer – EKAER kapcsolat (kevesebb hiba)
Rendszámellenőrzés induláskor-érkezéskor
Napi szintű EKAER-szám érvényesség ellenőrzése (lezárás)

Szankciók
 40 %-os mulasztási bírság csak akkor szabható

ki, ha az adózó nem tesz eleget EKAER bejelentési
kötelezettségének
 VAGY
 hibás mennyiséget, illetve értéket jelent be
Jogi személy 500 eFt, természetes személy 200 e Ft

(adatok elírása, rendszám elírás, lezárás hiánya)

GYAKORI ELKÖVETÉSI HIBÁK
FUVAROZÁS MEGKEZDÉSÉNEK DÁTUMA
HELYTELEN SÚLYADATOK (bruttó/nettó?)
HELYTELEN ÉRTÉK MEGADÁS (bruttó/nettó?)
KIRAKODÁSI (átvételi) CÍMRE MEGÉRKEZÉS IDŐPONTJA NEM KERÜL
RÖGZÍTÉSRE (automatikusan lezárt tételek)
HELYTELEN VÁMTARIFASZÁM
(kockázatos termékeknél különösen fontos)
HELYTELEN RENDSZÁM
A JAVÍTHATÓ ADATOK NEM KERÜLNEK MÓDOSÍTÁSRA

Köszönöm a megtisztelő figyelmet !

A modern vámeljárások és az azok során
alkalmazható könnyítési lehetőségek
VJASZSZ-FMKIK 2021.02.10
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Jogszabályi
alapok

Átmeneti rendelkezés
2016/341
felhatalmazáson alapuló rendelet

2017. évi CLII. törvény
az uniós vámjog végrehajtásáról
11/2016 (IV.29.) NGM rendelet

2016/578 EU rendelet
UVK Munkaprogramja

uniós vámjog végrehajtásának részletes
szabályairól
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Fontos fogalmak!
Áruk vámjogi helyzete
• Uniós áruk
• teljes egészében az Unió vámterületén létrejött vagy előállított áruk
• az Unió vámterületének részét nem képező országokból vagy területekről erre a
területre beszállított és szabad forgalomba bocsátott áruk
• az előző két pontban említett áruból vagy azok kombinációjából előállított áruk

• Nem uniós áruk
• Uniós áruktól eltérő áruk vagy uniós vámjogi státuszukat elvesztett áruk

• Áruk uniós vámjogi státusának vélelmezése
• Unió vámterületén található minden áru uniós vámjogi státusszal rendelkező
árunak vélelmezendő, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy az áru nem minősül
uniós árunak.
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Fontos fogalmak!
Személyek a vámeljárásban
• Nyilatkozattevő
• Az a személy, aki saját nevében tesz nyilatkozatot vagy akinek a nevében nyújtanak
be nyilatkozatot

• Vámjogi képviselő (bármely személy kijelölhet vámjogi képviselőt)
• közvetlen, amely esetben a vámjogi képviselő egy másik személy nevében és
érdekében jár el
• közvetett, amely esetben a vámjogi képviselő saját nevében, de egy másik személy
érdekében jár el

• Vámhatóságok
• tagállamoknak a vámjogszabályok alkalmazásáért felelős vámigazgatásai és
mindazok az egyéb hatóságok, amelyeket a nemzeti jog bizonyos vámjogszabályok
alkalmazására felhatalmaz
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Fontos fogalmak!
•

Vámhivatal minden olyan hivatalt jelent, ahol a vámalakiságok egésze vagy egy része teljesíthető

•

Beléptető vámhivatal:
A vámhatóságok által a vámszabályok alapján kijelölt vámhivatal, ahova a Közösség vámterületére
beszállított árukat késedelem nélkül tovább kell szállítani, és ahol azokat megfelelő kockázatalapú
beléptetési ellenőrzésnek vetik alá.
Behozatali vámhivatal:
A vámhatóságok által a vámszabályok alapján kijelölt vámhivatal, ahol a Közösség vámterületére
beszállított áruk vámjogi sorsának meghatározásával kapcsolatos alakiságokat elvégzik, beleértve a
megfelelő kockázatalapú ellenőrzéseket is.
Kiviteli vámhivatal:
A vámhatóságok által a vámszabályok alapján kijelölt vámhivatal, ahol a Közösség vámterületét elhagyó
áruk vámjogi sorsának meghatározásával kapcsolatos alakiságokat elvégzik, beleértve a megfelelő
kockázatalapú ellenőrzéseket is.
Kiléptető vámhivatal :
A vámhatóságok által a vámszabályok alapján kijelölt vámhivatal, amelynek az árukat be kell mutatni,
mielőtt azok elhagyják a Közösség vámterületét, és amelynél ezen árukat a kiléptetési alakiságok
elvégzésével kapcsolatos vámellenőrzésnek és megfelelő kockázatalapú ellenőrzésnek vetik alá.

•

•

•

•

A beléptető és kiléptető vámhivatalok általában határ vámhivatalok a kiviteli és behozatali vámhivatalok pedig
ahol az adott küldemény vámjogi sorsát rendezik
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Fontos fogalmak!
Illetékes vámhivatal
Import
• Alapvetően bármely vámhivatal, amennyiben nincs szükség az áru speciális
ellenőrzésére (lásd: növény- és állategészségügyi vizsgálat)
Export
• Azon helyi vámhivatal, ahol:
• Az exportőr (vagy annak alvállalkozója) székhellyel, telephellyel
rendelkezik, vagy
• Az árukat a kiszállításra becsomagolták vagy berakodták
• Kiléptetési vámhivatal
• 3.000 € áruértékig (tiltó és korlátozó rendelkezés mentes)
• Szóbeli kiviteli nyilatkozat esetén
• ATA Carnet újrakivitele
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Vámeljárás
kezdeményezése

Áruk vámeljárás alá vonása
Vámkezelés = Vámeljárás
Minden, vámeljárás alá vonásra szánt áruról az adott vámeljárásnak megfelelő vonatkozó
vám-árunyilatkozatot kell benyújtani
Ügyfél választhat, milyen vámkezelést kér
Kezdeményezés
Vámkezelés
Írásbeliség
Normál és egyszerűsített eljárások

Budapest,
Kreszutca
Géza5.u.3.29.
www.adintrade.hu
Tel.:Tel.:
+36 +36
1 780
25532553
11321132
Budapest,
Csanády
em.info@adintrade.hu
3. info@adintrade.hu
www.adintrade.hu
1 780

Vámeljárások típusai !
Vámeljárások
Különleges
eljárások

Szabadforgalomba
helyezés

Árutovábbítás
-

Különleges
felhasználás

Tárolás

Külső árutovábbítás
Belső árutovábbítás
-

Vámraktározás
Vámszabad területek

-

Ideiglenes behozatal
Meghatározott célú
felhasználás

Kivitel

Feldolgozás

-

Aktív feldolgozás
Passzív feldolgozás
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Fő tevékenységeink

»

Vámokmányok



Vámokmányok kiállítása



Vámkedvezmények, vámmentességek
kihasználása



Szükséges igazolások beszerzése



Vámokmányok felülvizsgálata, javítása,
kiegészítése

»

Vámkezelés

 AIS - normál elektronikus behozatali eljárás (Automated
Import System)

 AES -normál elektronikus kiviteli eljárás (Automated
Export System)

 Elektronikus vámkezelés, egyszerűsített vámeljárások
(nyilvántartásba történő bejegyzés)
 Különleges eljárások (árutovábbítás, tárolás,
különleges felhasználás, feldolgozás)
 Testvércégünk igénybevételével:
- Közvetett képviselet
- Import ÁFA fizetés átvállalása

»Vámvisszatérítések, utólagos vámmódosítások
»Egyeztetés a vámhatóságokkal, áruátengedést követő ellenőrzésben való közreműködés
»Vámtanácsadás
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Normál
vámeljárás jellemzői

Egy szállítmányhoz egy vámhivatalnál egy vámkezelés kapcsolódik, amit a
vámhivatal egy okmány alapján egy munkamenetben végez el.
Normál munkaidőben folytatható le
Egységes Vámokmányt kell benyújtani
Elektronikusan
Papír alapon (kivételes esetben, pld. Üzemszünet)
Alátámasztandó okmányokat csatolni (vámokmány adatait alátámasztó,
vámellenőrzéshez szükséges dokumentumok)
Számla
Fuvarokmányok
Vámértékbevallás
Származást igazoló okmányok
Állat- és növényegészségügyi igazolványok, egyéb engedélyek
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Vámkezelés
általános menete

Árunyilatkozat
benyújtása

Árunyilatkozat
elfogadás

Vámvizsgálat
(adminisztratív,
szúrópróbaszerű,
tételes)

Árunyilatkozat
feldolgozása

Határozathozatal
(összeg,
jogcím,
számla)

Megfizetés
(Vámbiztosíték)

Áru kiadása
(szabad
rendelkezés)
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Árutovábbítás
• Árutovábbítás (általános szabályok)
- normál eljárás (NCTS)

- egyszerűsített (engedélyezett feladó, címzett)
• Fuvarozási módokhoz kapcsolódó egyszerűsítések
- vasúti (CIM) és konténeres (Intercontainer) szállítás
- légi forgalomban történő szállítás
- csővezetékes szállítás
- tengeri szállítás
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Árutovábbítás –
behozatali

EU vámterülete

Budapest

Koper

érkeztetés

beléptetés

A szállítmány
megérkezését
követően az áru
vámjogi sorsának
rendezésére van
szükség.
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KIVITELI ELJÁRÁS
Az Unió vámterületéről kiszállítani kívánt uniós árukat kiviteli eljárás alá kell vonni.
„Exportőr” személyének meghatározása:
Unió vámterületén letelepedett személy, aki a harmadik országos címzettel
szerződéses viszonyban van
kivitelre kerülő árut szállító magánszemély
Unió vámterületén letelepedett személy, aki jogosult rendelkezni az áru egy, az
Unió vámterületén kívüli rendeltetési helyre való szállításáról
Harmadik országos személy kizárólag közvetett vámjogi képviselő útján nyújthat be
kiviteli árunyilatkozatot
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Átmeneti megőrzés
Átmeneti megőrzés
•
•
•
•
•

nem uniós áruk vám elé állításkor átmeneti megőrzésbe kerülnek (állapot);
az átmeneti megőrzés időtartama 90 nap;
átmeneti megőrzési árunyilatkozatot kell benyújtania annak, aki az árukat vám elé
állította;
legkésőbb a vám elé állítás időpontjában kell az átmeneti megőrzési árunyilatkozatot
benyújtani;
az átmeneti megőrzésben lévő áruk csak átmeneti megőrzési létesítményben vagy a
vámhatóságok által kijelölt vagy jóváhagyott más helyeken tárolhatók;

•

az átmeneti megőrzési létesítmény engedélyezéséhez biztosítékot kell nyújtani

•

átmeneti megőrzési árunyilatkozat lehet:
-

•

BEGYÁ-ra hivatkozás kiegészítve az átmeneti megőrzési árunyilatkozatra előírt szükséges adatokkal
manifeszt v. más fuvarokmány, ha tartalmazza a BEGYA és az az átmeneti megőrzési árunyilatkozatra előírt
adatokat

árutovábbítási eljárás esetén annak adatai a vám elé állításkor átmeneti megőrzési
árunyilatkozatnak tekintendők
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Mikor rakható ki az
áru a szállítóeszközből

Áruk kirakodása és vizsgálata
• szállítóeszközből kirakodás, átrakása kizárólag a vámhatóság
engedélyével történhet, kivéve közvetlen veszély esetén;
• áruvizsgálat, mintavétel, szállítóeszköz vizsgálat céljából a
kirakodást, kicsomagolást a vámhatóság bármikor
megkövetelheti;
• 3 országból érkező repülőből kirakodás, kiszállítás csak
vámhatósági engedélyre
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Átmeneti megőrzés
Átmeneti megőrzési létesítmények
Átmeneti megőrzésére szolgáló, az illetékes vámhivataltól vagy átmeneti
megőrzési létesítménytől eltérő hely jóváhagyása:
– az Unió vámterületén letelepedett személyek részére
– műveletek megfelelő lefolytatásához szükséges garanciát megadják (AEO-C
esetén teljesített, ha az AEO-C engedélyben figyelembe veszik az átmeneti
megőrzési létesítmények üzemeltetését)
– az esetlegesen keletkező vámtartozásokra vonatkozóan biztosítékot nyújtanak,
– az átmeneti megőrzési létesítményeket nem használják kiskereskedelmi célra,
– különleges kezelést igénylő árukat a kezelésnek megfelelő létesítményekben
tárolják,
– az átmeneti megőrzési létesítményeket kizárólag az engedélyes üzemelteti.
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Árunyilatkozat
lényeges adatai
• Vámérték
–
–
–
–

Ügyleti érték
Vámérték növelő tényezők (EU-n kívüli költségek – szállítás, biztosítás, csomagolás stb.)
ÁFA alap növelő tényezők (EU-n belüli költségek a rendeltetési helyig )
Jogdíj, licencdíj, ügynöki díj

• Vámtarifa
–
–
–
–
–
–

Kereskedelmi Vámtarifa vámtételei
Korlátozások, tilalmak, piacvédelmi intézkedések, kettős felhasználású termékek
Dömpingellenes vámok
Vámfelfüggesztések, vámkontingensek
Környezetvédelmi termékdíj besorolás
Nyilatkozattevő felelős a helyes besorolásért

• Származás
– Kedvezményes vámtételek igénybevétele (GSP, FORM A, REX)
– Preferenciális kedvezmények igénybevétele az export célországában (származási nyilatkozat,
EUR1, elfogadott exportőr)
– Szabadkereskedelmi megállapodások, vámunió
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Szállítmányozás és
vámkezelés

•

Szerződések, ajánlatok, megrendelések
–

–
–
–
–

•

Szállítmányozási költségek a vámértékben
–
–
–

•

Kereskedelmi ajánlati folyamat, kapcsolódó szállítmányozási információk
begyűjtése
Mikor vállaljuk fel a szállítmányozást, eladóként, vevőként? Költség vs.
kényelem
Szállítmányozók árképzése fentiek alapján
FIATA, MSZSZ Magyar Általános Szállítmányozási Feltételei, vám ÁSZF
saját szállítmányozói ÁSZF-ek, hivatkozások, apróbetűs részek
EU-n kívül, belül, ÁFA-s, nem ÁFA-s kiszámlázások
2015/2447 UVK-VA 23-01 mell. légifuvarköltség megosztás
Biztosítási átalány úton lévő nem uniós árukra

Gyakori gondok
–
–

Nem kalkulált, rejtett költségek
Nem javasolt és nem működő paritások 3. országos kereskedelemben (EXW,
DDP)
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Vámtartozás
Vámtartozás
Vámtartozás: valamely személy vám és nem közösségi adók
megfizetésére való kötelezettsége:
• Felmerült vámtartozás: szabad forgalomba bocsátás, meghatározott
célú felhasználás, ideiglenes behozatal részleges mentességgel.
• Esetlegesen keletkező vámtartozás: átmeneti megőrzés,
árutovábbítás, vámraktározás, ideiglenes behozatal teljes
mentességgel, aktív feldolgozás, meghatározott célú felhasználás
A megkülönböztetés jelentősége:

 vámbiztosíték
 vámbiztosíték ellenőrzése
 csökkentett összegű összkezesség
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Vámadós
Vámtartozás megfizetésére kötelezett személy
Adós -> Vámtartozás megfizetéséért felelős bármely személy!
Ki minősülhet adósnak:
• Nyilatkozattevő (saját nevében)
• Közvetett képviselet esetén, akinek az érdekében tették a nyilatkozatot
• Újrakiviteli nyilatkozatot benyújtó személy (származási szabályok
megsértése esetén)
• Kötelezettségeket nem teljesítő személy
• Kötelezettségek nem teljesítéséhez vezető cselekményben résztvevő
személy (tudomása volt vagy tudomása kellett lennie a nem teljesítésről)
• Jogellenes árut megszerző vagy birtokában tartó személy (tudta vagy
tudnia kellett volna)
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Vám megfizetése
Vám megfizetése

Fizetési határidő: 10 nap.
Késedelmi kamat: vámtartozás keletkezésének napjától a közlés napjáig (áruátengedést
követő ellenőrzés esetén is)
Határidő felfüggesztése:
• vám elengedése iránti kérelem esetén
• az áru elkobzása, megsemmisítése, államnak való felajánlása esetén
• szabálytalanul keletkezett vámtartozás esetén, ha egynél több adós van
Megfizetés módja:
• készpénz, egyéb alkalmas módon
• harmadik személy által is
Halasztott fizetés:
• engedély, szükséges hozzá biztosíték
• összevonási időszak (hét, hónap)
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Vámbiztosíték
Vámbiztosíték

Kötelező vámbiztosíték esetei:
• különleges eljárás
• szabad forgalomba bocsátás
• átmeneti megőrzés

Biztosíték összege:
• legalább a felmerülhető vámtartozást fedeznie kell
• egyéb terheket (nem közösségi adók, díjak) is fedeznie kell: árutovábbítási
eljárás, a biztosíték egynél több tagállamban felhasználható
• kedvezőbb vámtétel nem vehető figyelembe, esetleges dömpingellenes
vámot is biztosítani kell
• pontos összeget kell biztosítani, ennek hiányában vámhatóság által becsült
maximális összeg, kérelmező forgalmi adatai és üzlet terve alapján
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Fontosabb minősítések, vámhatósági
engedélyek!














Engedélyezett gazdálkodói státusz
Kezességnyújtási engedély
Átmeneti megőrzési raktár engedély
Közvámraktári engedély
Engedélyezett címzetti engedély
Engedélyezett feladói engedély
Összkezességi engedély
Import ÁFA biztosítás alóli mentesség
Egyszerűsített kiviteli vámeljárási engedély
BNYNY engedély
Központi vámkezelési engedély
Import ÁFA átvállaláshoz önadózói engedély
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Egyszerűsített
vámeljárás jellemzői









Nem tartalmazza szükségszerűen az összes adatot, amelyre az árut bejelentették
Nem szükséges minden alátámasztó okmányt csatolni a vámkezeléshez
0-24 órában lehet vámkezelést lebonyolítani
Egységes Vámokmánytól eltérő formátumban lehet árunyilatkozatot benyújtani
Több beérkezést lehet egyetlen vámokmánnyal vámkezelni (kiegészítő árunyilatkozat)
Időszakonként lehet egyetlen árunyilatkozatot benyújtani
Vámhatóság engedélye szükséges hozzá, melynek feltételei:
• Kérelmező nem sértette meg súlyosan vagy ismételten a vám- és adójogszabályokat
• Kérelmező rendelkezik megfelelő, kialakult eljárásokkal a kereskedelempolitikai
intézkedésekkel érintett termékekkel kapcsolatos engedélyek kezelésére
• Megfelelő munkautasítás, eljárás a vámhatóság tájékoztatásával kapcsolatosan, ha nehézség
merül fel
• Kérelmező rendelkezik megfelelő, kialakult eljárásokkal a tilalmakkal és a korlátozásokkal
kapcsolatos behozatali és kiviteli engedélyek kezelésére
• AEO-C-s gazdálkodónál ezeket a feltételeket teljesítettnek kell tekinteni
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Eljárási egyszerűsítéseink

Fontosabbak!
Egyszerűsített árunyilatkozat (egyszerűsített adattartalom)
Nyilvántartásba történő bejegyzés (nyilvántartásba vétellel azonnali
felhasználhatóság)

Központi vámkezelés (egy helyen történő vámkezelés, már működik Magyarországon
belül)

Önértékelés (vámfizetés önbevallással) – későbbi lehetőség lesz
Engedélyezett címzett/feladó (vámhatósági közreműködés nélküli érkeztetés, indítás)
Elfogadott exportőr (számlanyilatkozat értékhatárra tekintet nélkül)
Halasztott vámfizetési engedély (akár 45 napos fizetés halasztás)
Összkezességi engedély (egy biztosíték valamennyi szállítmányra, vámeljárásra)
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Mit nem
egyszerű vállalni ?

 Jövedéki áruk – csak nagy potenciális ügyfélnek,
engedélyezést követően
 Adóraktár – csak nagy potenciális ügyfélnek,
engedélyezést követően

 Pénzügyi képviselet (Fiscal Representation) –
Magyarországon nehézkes, van kedvezőbb konstrukció
(saját regisztrációs adószám)
 Közvetett vámképviselet – nagy ügyfél- és
termékkockázat
Budapest,
Kreszutca
Géza5.u.3.29.
www.adintrade.hu
Tel.:Tel.:
+36 +36
1 780
25532553
11321132
Budapest,
Csanády
em.info@adintrade.hu
3. info@adintrade.hu
www.adintrade.hu
1 780

Vámraktározás
Vámraktár típusok
Vámraktárban korlátlan ideig tárolhatók a nem uniós áruk.
Közvámraktár
 I. típus (felelősség az engedélyesre és a vámeljárás jogosultjára
hárul)
 II. típus (felelősség a vámeljárás jogosultjára hárul)
 III. típus (vámhatóság által üzemeltetett)
Magánvámraktár
 Nincsenek külön típusai
 Vámraktározás engedélyese használhatja
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Aktív feldolgozás
•
•
•
•
•

•
•

Lényege, hogy a nem uniós árut feldolgozási műveletnek vetik alá és a készterméket az Európai
Unión kívülre vagy belülre szállítják.
A vámeljárás időtartama alatt nem kell megfizetni a vámot és a nem közösségi adókat.
A vámfizetés akkor keletkezik, ha a terméket nem szállítják ki az Unió területéről, hanem
szabadforgalomba helyezik
Általános esetben a feldolgozott terméket kell szabad forgalomba helyezni az akkor érvényes
szabályok és mérték szerint
Az aktív feldolgozás szerinti érték és vámtétel alapján történő szabadforgalomba helyezés
kérelemre, illetve vámtarifális szabályozások megkerülése esetén történik
Az újrakiviteli szándék nem szükséges
Vámhatósági engedélyhez kötött, feltételei:
–
–
–
–
–
–

Kérelmező az Unió vámterületén letelepedett személy
Vámbiztosíték nyújtása
Megfelelő nyilvántartás
Uniós termelők alapvető érdekeit nem érintené hátrányosan (alapesetben nem)
Vámeljárás lefolytatásához szükséges feltételeket teljesítik (pld. ellenőrizhető a beépülő alapanyag)
Feldolgozás történjen
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Passzív feldolgozás
• Lényege, hogy uniós árut kiszállítják Európai Unión kívülre abból a
célból, hogy feldolgozási műveletnek vessék alá, majd a
feldolgozott terméket az Unió területére visszahozzák.
• Vámfizetés a külföldön hozzáadott érték alapján.
• Vámhatósági engedélyhez kötött, feltételei:
–
–
–
–

Kérelmező az Unió vámterületén letelepedett személy
Megfelelő nyilvántartás
Uniós termelők alapvető érdekeit nem érintené hátrányosan (alapesetben nem)
Vámeljárás lefolytatásához szükséges feltételeket teljesítik (pld. ellenőrizhető a
beépülő alapanyag)
– Feldolgozás történjen
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Meghatározott
célú felhasználás

• Lényege, hogy a Kereskedelmi Vámtarifában meghatározott egyes árukat, az
abban meghatározott célra használják fel és nulla vagy csökkentett vámtétel
mellett helyezik szabad forgalomba. (pl. hajógyártáshoz)
• Meghatározott célú felhasználást a vámhatóság felé igazolni kell.
• Eltérő felhasználás esetén az eredeti vámtétel mellett keletkezik vámfizetési
kötelezettség.
• Vámhatósági engedélyhez kötött, feltételei:
–
–
–
–

Kérelmező az Unió vámterületén letelepedett személy
Megfelelő nyilvántartás
Vámbiztosíték nyújtása
Uniós termelők alapvető érdekeit nem érintené hátrányosan (ha van kedvezőbb vámtétel, akkor nem
érinti hátrányosan)
– Vámeljárás lefolytatásához szükséges feltételeket teljesítik (pl. ellenőrizhető a beépülő alapanyag)
– Feldolgozás történjen
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AEO státusz
előfeltételei
Általános feltételek
• Unióban letelepedett személy
• Vám és adójogszabályok ismételt vagy súlyos megsértésének
hiánya
• Megfelelő nyilvántartás vezetése
• Kellő szakmai tapasztalat
• Műveleteinek és áruforgalmának szigorú ellenőrzése a
nyilvántartási rendszeren keresztül
• Szigorú biztonsági és védelmi előírások (AEO-S)
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Engedélyezett
gazdálkodói státusz

(AEO= Authorized Economic Operator)
• gyártó, exportőr, szállítmányozó, raktárengedélyes, vámügynök, fuvarozó vagy
importőr
AEO státusz előnyei:
• vámáru-nyilatkozatok csökkentett adattartalommal
• gazdálkodó kockázati besorolása alacsonyabb

• kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzés
• csökken a vámkezelésekre fordított idő
• csökkentett garanciaigény, akár garanciamentesség
• import ÁFA-önadózás
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Kötelező
felvilágosítások
• Kötelező Felvilágosítás igénylés kizáró okai:
• BTI shopping!
• Eltérő felhasználás

• Kötelező felvilágosítás joghatása:
• Áru tarifális besorolása
• Áru származó helyzete
• Egyéb
• Vámhatóságra és a jogosultra is kötelező!

• Kötelező felvilágosítás érvényességi ideje:
• Kiadásától számított 3 év! (korábbi 6 év helyett)

• Kötelező Tarifális Felvilágosítás érvénytelenné válása:
• Nem egyeztethető össze a KN valamely módosításával, a Bizottság által elfogadott
valamilyen áruosztályozási rendelkezéssel
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Gyakori külkereskedői és
szállítmányozói hibák a bonyolítás
során

•

Leggyakrabban előforduló hibák a teljesség igénye nélkül, azok kivédése
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Inkonzisztens okmányok (vs. tényleges áru)
helytelen vagy hiányos számlák, proforma számlák (pl. 0 értékű áru)
helytelen vámkezelési megbízások
fuvarparitás és nyilatkozott költségek ellentmondása
vámkezelés nélküli kirakodás, áruértékesítés gyászos folyamata
árutovábbítás le nem zárása
export kiléptetés elmaradása
helytelen vámárunyilatkozat exportban, importban, módosítási
lehetőségek
több számla egy szállítmányhoz, de nem mind kerül be a
vámárunyilatkozatba
berakodás előtti export vámkezelés buktatója
utólagos vám- ÁFA-alapot képező változások le nem követése a
vámmódosításokkal
vámterhek megfizetésének hiánya akadályozza az árukiadást
exportőr helytelen, gondatlan tarifaszám-megadása
származási okmányok hiánya, elmaradása vagy elkallódása
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Vámigazgatási bírság
2017. évi CLII. Törvény 84-92 §.

•

Vámhiány esetén
• Vámhiány 50%-a, jövedéki termék jogellenes bejuttatása 200 %

•

Kötelezettségszegés esetén példák, ha nem keletkezik vámhiány, nem
természetes személy:
• árunyilatkozat-adás,okmánymegőrzés – 500 ezer Ft-ig
• vámfelügyelet, vámellenőrzés, vámeljárás – 850 ezer Ft-ig
• engedélyekkel kapcsolatos – 1 millió Ft-ig

•

Kötelezettségszegés felfedése ellenőrzési jegyzőkönyv közlése előtt:
• megállapítható bírság 50%-át kell fizetni

•

Jogsértés a bizonylatok, könyvek, nyilvántartás meghamisításával:
• bírság összege a keletkezett vámtartozás 200%-a
• nem keletkezik vámtartozás – 50 ezer – 3 millió Ft-ig
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