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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A VÁMÜGYEKRE, VALAMINT A
KÖZVETETT ADÓZÁSRA VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án
közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”) kezdődően nem
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás1 eltérő időpontot határoz meg2. Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország”3 lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező megállapodás tartalmával kapcsolatos – jelentős
bizonytalanságokra tekintettel a gazdasági szereplőket emlékeztetni kell azokra a jogi
következményekre, amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor az Egyesült
Királyság harmadik országgá válik4.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedéstől függően a kilépés időpontjától kezdődően a vámügyekre (lásd alább az
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Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.
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Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban
az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat úgy, hogy a
Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg.
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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Azon áruszállítások esetében, amelyek a kilépés időpontja előtt kezdődtek és a kilépés időpontjában
vagy azt követően fejeződnek be, az EU vállalja, hogy – az Egyesült Királyság Európai Unióból való
rendezett kilépése tekintetében releváns vámügyi kérdésekkel kapcsolatban képviselt álláspontja
alapján – a kilépésről rendelkező megállapodásban megoldásokról egyezik meg az Egyesült
Királysággal (https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-mattersneeded-orderly-withdrawal-uk-union_hu). Az állásfoglalás az EU-27 és az Egyesült Királyság között a
kilépés időpontját megelőzően keletkezett tények miatt a kilépés időpontjakor már folyamatban lévő
vagy azt követően indult igazgatási együttműködési eljárásokkal is foglalkozik (például a származási
igazolások ellenőrzésével kapcsolatos kölcsönös segítségnyújtás).

1. pontot), valamint a közvetett adózásra (héa és jövedéki adók – lásd alább a 2. pontot)
vonatkozó uniós szabályok már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra5.
Ez a kilépés időpontjától kezdődően különösen az alábbi következményekkel jár6:
1.

VÁMÜGYEK

 Az EU vámterületére az Egyesült Királyságból behozott vagy az EU vámterületéről az
Egyesült Királyságba kiszállítandó áruk vámfelügyelet alá tartoznak, és az Uniós
Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU rendeletnek
megfelelően vámellenőrzés alá vonhatók7. Ez magában foglalja többek között azt,
hogy vámalakiságok alkalmazandók, nyilatkozatokat kell benyújtani, valamint hogy a
vámhatóságok biztosítékokat kérhetnek a lehetséges vagy meglévő vámtartozásokra.
 Az EU vámterületére az Egyesült Királyságból behozott áruk a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i
2658/87/EGK tanácsi rendelet8 hatálya alá tartoznak. Ez maga után vonja a megfelelő
vámok alkalmazását.
 Bizonyos, az Egyesült Királyságból az EU-ba érkező vagy az EU-t az Egyesült
Királyság irányába elhagyó áruk a közrenddel, a közbiztonsággal, az emberek, állatok
vagy növények egészségének és életének védelmével vagy a nemzeti kincsek
védelmével összefüggő tilalmak vagy korlátozások hatálya alá tartoznak9.
 Az Egyesült Királyság vámhatóságai által kibocsátott, az engedélyezett gazdálkodói
státusz megadására vonatkozó engedélyek és a vámügyi egyszerűsítésekre vonatkozó
egyéb engedélyek érvényességüket vesztik az Unió vámterületén.
 Az Egyesült Királyságból származó, az EU-ból harmadik országokba exportált árukba
beépített áruk az EU közös kereskedelempolitikája tekintetében többé nem
minősíthetők „EU-s tartalomnak”. Ez érinti az uniós exportőrök azon képességét,
hogy az Egyesült Királyságból származó árukkal való kumulációt alkalmazzák, és
érintheti azon kedvezményes vámtételek alkalmazhatóságát, amelyekben az Unió
harmadik országokkal megállapodott.
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Ez a feljegyzés nem foglalkozik az EU-ba érkező utasok személyi poggyászában található áruk
tekintetében alkalmazandó általános vám- és adómentességgel.
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A felsorolás az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépése által a vámügyekre, valamint a
közvetett adózásra gyakorolt néhány jelentős következményt mutat be, azonban nem tekinthető
kimerítő jellegűnek.
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HL L 269., 2013.10.10., 1. o.
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HL L 256., 1987.9.7., 1. o.
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Az e tilalmakat és korlátozásokat tartalmazó listát közzétették a DG TAXUD honlapján, és a
következő internetcímen érhető el:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
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2.

KÖZVETETT ADÓZÁS (HÉA ÉS JÖVEDÉKI ADÓK)

 Az EU héaterületére az Egyesült Királyságból érkező vagy az EU héaterületéről az
Egyesült Királyságba feladott vagy fuvarozott áruk szállítását a közös
hozzáadottérték-adóról szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvnek
(„héairányelv”)10 megfelelően árubehozatalként, illetve árukivitelként fogják kezelni.
Ez azt jelenti, hogy a behozatalkor héát számítanak fel, míg a kivitel mentesül a héa
alól.
 A héairányelv XII. címének 6. fejezetében foglalt egyik különös szabályozást (az ún.
szűkített egyablakos héaügyintézést) alkalmazni kívánó azon adóalanyoknak, amelyek
az EU-ban a nem adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint
elektronikus szolgáltatásokat nyújtanak, a szűkített egyablakos héaügyintézéshez
nyilvántartásba kell vetetniük magukat valamelyik tagállamban.
 Az Egyesült Királyságban letelepedett, valamely tagállamban héaköteles árukat vagy
szolgáltatásokat vásárló vagy ilyen árukat importáló adóalanyok, amelyek e héát
vissza kívánják igényelni, a kérelmet már nem nyújthatják be elektronikusan, a
2008/9/EK tanácsi irányelvnek11 megfelelően, hanem azt a 86/560/EGK tanácsi
irányelvvel12 összhangban kell benyújtaniuk. A tagállamok az utóbbi irányelv alapján
viszonossági alapon adhatnak visszatérítést.
 Az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező, valamely tagállamban adóköteles
tevékenységeket végző társaság számára e tagállam előírhatja azt, hogy a
héairányelvvel összhangban adóügyi képviselőt jelöljön ki a héa megfizetésére
kötelezett személyként.
 Az EU jövedéki területére az Egyesült Királyságból érkező vagy az EU jövedéki
területéről az Egyesült Királyságba feladott vagy fuvarozott áruk szállítását a jövedéki
adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK
tanácsi irányelvnek13 megfelelően jövedéki termék behozatalaként, illetve kiviteleként
fogják kezelni. Ez többek között magában foglalja azt, hogy a jövedékitermékszállítási és -felügyeleti rendszer önmagában már nem lesz alkalmazandó a jövedéki
termékeknek az EU-ból az Egyesült Királyságba jövedékiadó-felfüggesztéssel történő
szállítására, hanem ezeket a szállításokat exportként fogják kezelni, amely esetében a
jövedéki felügyelet az EU-ból történő kilépés helyén megszűnik. A jövedéki
termékeknek az Egyesült Királyságba történő szállításához tehát kiviteli
árunyilatkozatra, valamint elektronikus adminisztratív okmányra (EAO) lesz szükség.
A jövedéki termékeknek az Egyesült Királyságból az EU-ba történő szállítása
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HL L 347., 2006.12.11., 1. o.
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A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban,
hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt
hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról (HL L 44., 2008.2.20., 23.
o.).
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A Tanács 86/560/EGK tizenharmadik irányelve (1986. november 17.) a tagállamok forgalmi adóra
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáadottérték-adónak az ország területén nem
honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályai (HL L 326., 1986.11.21., 40. o.).
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HL L 9., 2009.1.14., 12. o.
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tekintetében a vámalakiságoknak teljesülniük kell a jövedékitermék-szállítási és felügyeleti rendszer alapján történő szállítás megkezdése előtt.
A
Bizottságnak
az
adózással
és
a
vámunióval
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en), valamint a külkereskedelemmel
(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/) kapcsolatos honlapjai általános
tájékoztatást nyújtanak az áruk behozatalára és kivitelére jelenleg alkalmazandó
szabályokról. Ezek az oldalak rendelkezésre állásuk függvényében további
információkkal frissülnek.
Európai Bizottság
Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság
Kereskedelmi Főigazgatóság
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