A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
által kiadott
3009/2014. útmutató
a gazdasági feltételek vizsgálata az aktív feldolgozás, passzív feldolgozás és
vámfelügyelet melletti feldolgozás vámeljárások tekintetében
Az aktív feldolgozás, passzív feldolgozás, valamint vámfelügyelet melletti feldolgozás
iránti engedély kérelmek elbírálása esetén a gazdasági feltételek vizsgálata tekintetében
kiemelten fontos, hogy a gazdálkodók a részletekre is kiterjedő információkkal
rendelkezzenek a vizsgálat során figyelembe vett szempontokról, hogy meg tudjanak
ezeknek felelni. Ez utóbbi cél megvalósítása érdekében az alábbi útmutatót adom ki.
I. fejezet
1. Általános rendelkezések
1. Jelen útmutató
a) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a
továbbiakban: Vk.) 117., 133. és 148. cikkeiben,
b) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK
bizottsági rendelet (a továbbiakban: Vk-Vhr.) 502-504., 539., 552., és 585.
cikkeiben, 70., 73. és 76. számú mellékleteiben
foglalt rendelkezések gyakorlati végrehajtásához nyújt iránymutatást.
2. A Vk-Vhr. 502. cikke alapján az aktív feldolgozásra, passzív feldolgozásra, valamint
vámfelügyelet melletti feldolgozásra vonatkozó engedély nem adható meg anélkül, hogy a
vámhatóságok meg ne vizsgálnák a gazdasági feltételeket.
3. Nem kell azonban a gazdasági feltételeket megvizsgálni, ha az említett vámeljárások
esetén a Vk-Vhr. 539., 552., és 585. cikkei alapján a gazdasági feltételeket eleve adottnak
kell tekintetni.
2. Aktív feldolgozás
4. A Vk-Vhr. 539. cikke alapján aktív feldolgozás esetén a gazdasági feltételeket minden
esetben teljesítettnek kell tekinteni, kivéve ott, ahol a kérelem a Vk-Vhr. 73. mellékletében
említett importárukra vonatkozik.
5. A Vk-Vhr. 539. cikk (2) bekezdése alapján azonban a gazdasági feltételeket
teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a kérelem a Vk-Vhr. 73. mellékletében említett
importárukra vonatkozik, feltéve, hogy a kérelem:
a)
aa) nem kereskedelmi jellegű árukat érintő műveletekre;
ab) bérmunkaszerződésre;
ac) korábbi engedély alapján feldolgozásból már kinyert végtermékek feldolgozására,
amely engedélyt a gazdasági feltételek vizsgálatától függően adták ki;
ad) a Vk-Vhr. 531. cikkében hivatkozott a szokásos kezelési módokra;
ae) javításra;
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af) az 1001 10 00 KN kód alá tartozó durumbúzának a 1902 11 00, illetve 1902 19 KN
kód alá tartozó tészta előállításához szükséges feldolgozására
vonatkozik; vagy
b) kérelmezőnként és naptári évenként az egyes nyolc számjegyű KN kódokra az
importáruk összesített értéke nem haladja meg a 150.000 eurót; vagy
c) a 3448/93/EK tanácsi rendelet 11. cikke szerint, a Vk-Vhr. 73. melléklet A. részében
hivatkozott importárukról van szó, és a kérelmező az illetékes hatóság által
kibocsátott, az ilyen áruknak a vámeljárás alá vonását engedélyező okmányt mutat be
az ellátási mérleg alapján meghatározott mennyiség korlátai között.
6. Amennyiben az aktív feldolgozásra vonatkozó kérelem a Vk-Vhr. 73. mellékletében
szereplő, de jelen útmutató 5. pontjában fel nem sorolt árukra vagy műveletekre
vonatkozik, akkor a gazdasági feltételek vizsgálatát az engedélykérelem elbírálására
jogosult, a feldolgozási művelet elvégzésnek helye szerint illetékes vámszerv elvégzi.
7. A Vk-Vhr. 502. cikk (2) bekezdésének megfelelően az aktív feldolgozás vámeljárásnál a
gazdasági feltételek vizsgálatának meg kell állapítania a közösségi források
alkalmazásának gazdasági életképtelenségét, figyelembe véve különösen a következő
ismérveket, amelyek részleteit a Vk-Vhr. 70. melléklet B. része tartalmazza:
a) a tervezett feldolgozási műveletekhez behozni szándékozott árukkal azonos minőségű
és műszaki jellemzőkkel rendelkező, Közösségben előállított áruk rendelkezésre
állásának hiánya;
b) árkülönbség a Közösségben előállított áruk, illetve a behozni szándékozott áruk
között;
c) szerződéses kötelezettségek.
8. A gazdasági feltételek vizsgálatát követően az engedély megadásáról vagy elutasításáról
az illetékes vámszerv – elutasítás esetén a meghallgatáshoz való jog biztosítását követően –
dönt.
9. Amennyiben azonban az engedély megadása több tagállamot is érint és az érintett
tagállamok vámhatóságai az engedély kiadása előtt vagy után konzultálni kívánnak, vagy
az aktív feldolgozásra vonatkozó kérelem megadásával kapcsolatosan egy másik tagállam
vámhatósága kifogással él, vagy adott esetben a gazdasági feltételek vizsgálatát a Bizottság
kezdeményezi, akkor a Vk-Vhr. 503. cikke alapján a gazdasági feltételek vizsgálata a
Bizottság bevonásával történik.
10. Amennyiben pedig a gazdasági feltételek vizsgálatára a Bizottság bevonásával kerül
sor, akkor ilyen esetekben a Vk-Vhr. 504. cikk (3) bekezdése alapján az illetékes vámszerv
tájékoztatja a kérelmezőt a Bizottság bevonását érintő eljárás kezdeményezéséről és arról,
hogy a Vk-Vhr. 506. cikkben meghatározott határidőt felfüggesztették. A Bizottság
döntését követően az érintett vámszerv a Bizottság következtetéseinek figyelembe
vételével hozza meg döntését az engedély megadásáról, vagy annak elutasításáról.
3. Vámfelügyelet melletti feldolgozás
11. A Vk-Vhr. 552. cikke értelmében a vámfelügyelet melletti feldolgozásra vonatkozó
engedély esetében a Vk-Vhr. 76. melléklet A. részében említett áru- és műveletfajtáknál a
gazdasági feltételeket teljesítettnek kell tekinteni.
12. A Vk-Vhr. 76. melléklet A. részében nem említett más típusú áruknál és műveleteknél
a gazdasági feltételeket meg kell vizsgálni.
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13. A gazdasági feltételek vizsgálatát úgy kell a feldolgozási művelet elvégzésének helye
szerint illetékes vámszervnek elvégeznie, hogy megállapításra kerüljön: a nem közösségi
források felhasználása lehetővé teszi-e a feldolgozási tevékenységek létrehozását vagy
fenntartását az Unióban.
14. A gazdasági feltételek vizsgálatát követően az engedély megadásáról vagy
elutasításáról az illetékes vámszerv – elutasítás esetén a meghallgatáshoz való jog
biztosítását követően – dönt.
15. A Vk-Vhr. 76. melléklet B. részében említett, és az A. részében nem említett áru- és
műveletfajtáknál a gazdasági feltételek vizsgálatára a Bizottság bevonásával kerül sor.
Amennyiben az engedély megadása több tagállamot is érint és az érintett tagállamok
vámhatóságai az engedély kiadása előtt vagy után konzultálni kívánnak, vagy a
vámfelügyelet melletti feldolgozásra vonatkozó kérelem megadásával kapcsolatosan egy
másik tagállam vámhatósága kifogással él, vagy adott esetben a gazdasági feltételek
vizsgálatát a Bizottság kezdeményezi, akkor a Vk-Vhr. 503. cikke alapján a gazdasági
feltételek vizsgálata szintén a Bizottság bevonásával történik.
16. Amennyiben a gazdasági feltételek vizsgálatára a Bizottságban kerül sor, akkor a
továbbiakban a jelen útmutató 9-10. pontjaiban foglaltak az irányadók.
4. Passzív feldolgozás
17. A gazdasági feltételek vizsgálatát passzív feldolgozás esetén minden esetben el kell
végezni úgy, hogy megállapításra kerüljön az, hogy
a) a feldolgozás Közösségen kívüli elvégzése várhatóan okoz-e súlyos hátrányt a
Közösség feldolgozói számára; vagy
b) a feldolgozásnak a Közösségben történő elvégzése gazdaságilag életképtelen-e, vagy
műszaki okok miatt vagy szerződéses kötelezettségek miatt nem megvalósíthatatlan-e.
18. Jelen útmutató 17. pontja a) alpontja esetében – a Vk-Vhr. 585. cikke alapján –
amennyiben az ellenkezőjére utaló jelek nincsenek, a közösségi feldolgozók alapvető
érdekeit úgy kell tekinteni, hogy azok súlyosan nem sérülnek.
19. A gazdasági feltételek vizsgálatát követően az engedély megadásáról vagy
elutasításáról az illetékes vámszerv – elutasítás esetén a meghallgatáshoz való jog
biztosítását követően – dönt.
20. Amennyiben az engedély megadása több tagállamot is érint és az érintett tagállamok
vámhatóságai az engedély kiadása előtt vagy után konzultálni kívánnak, vagy a passzív
feldolgozásra vonatkozó kérelem megadásával kapcsolatosan egy másik tagállam
vámhatósága kifogással él, vagy adott esetben a gazdasági feltételek vizsgálatát a Bizottság
kezdeményezi, akkor a Vk-Vhr. 503. cikke alapján a gazdasági feltételek vizsgálata szintén
a Bizottság bevonásával történik.
21. Amennyiben a gazdasági feltételek vizsgálatára a Bizottságban kerül sor, akkor a
továbbiakban a jelen útmutató 9-10. pontjaiban foglaltak az irányadók.
II. fejezet
Különös szabályok a mezőgazdasági etanol, a biodízel és a bioüzemanyagok gazdasági
vámeljárás keretében történő feldolgozása esetén
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5. Vámfelügyelet melletti feldolgozás
22. A mezőgazdasági etanol (KN kód: 22071000 és 22072000), valamint az Amerikai
Egyesült Államokból származó biodízel (E5, E10, ETBE, E85, ED95) esetében a
vámfelügyelet melletti feldolgozáshoz kapcsolódó gazdasági feltételek vizsgálatának
minden esetben a Bizottságban kell történnie, kivéve, ha az elvégezni kívánt művelet
szerepel a Vk-Vhr. 76. mellékletének A részében.
6. Aktív feldolgozás
23. Mezőgazdasági etanol aktív feldolgozása esetén a Vk-Vhr. 539. cikk (2) bekezdése
alapján az engedélyezés során a gazdasági feltételeket teljesítettnek kell tekinteni.
24. Ugyanakkor a Vk-Vhr. 539. cikk (2) bekezdésében foglaltakon kívüli esetekben – a
Vk-Vhr. 539. cikk (1) bekezdése alapján – a mezőgazdasági etanol, mint a Vk-Vhr. 73.
mellékletében szereplő érzékeny áru engedélyezése során a gazdasági feltételeket minden
esetben a Bizottságnak kell megvizsgálnia.
25. Figyelemmel arra, hogy a biodízel nem szerepel a Vk-Vhr. 73. mellékletében, ezért
ezen áruk aktív feldolgozása kapcsán a gazdasági feltételeket adottnak kell tekinteni.
26. Annak az importőrnek pedig, aki szabálytalanul vonja az árukat aktív feldolgozás
vámeljárás alá, és így részesül ennek előnyeiből, ki kell egyenlítenie az érintett termékekre
vonatkozó vámokat.
7. Passzív feldolgozás
27. Amennyiben a 2207 10 00 és a 2207 20 00 KN kód alá tartozó mezőgazdasági etanol
vonatkozásában nyújtanak be passzív feldolgozásra vonatkozó kérelmet, azt úgy kell
tekinteni, hogy a közösségi feldolgozók érdekei súlyosan sérülnek, ezért a Vk-Vhr. 502.
cikk (4) bekezdés, az 503. cikk, valamint az 585. cikk alapján az engedély megadása előtt a
gazdasági feltételek vizsgálatát a Bizottságban el kell végezni.
8. Az útmutató érvényessége
28. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 5. munkanaptól érvényes.
Budapest, 2014. június 24.
dr. Vida Ildikó
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnöke

4

