MEGÁLLAPODÁS

a Vámkódex 13. cikke szerinti kiegészítő információk megosztásáról

amely létrejött egyrészről: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – a továbbiakban: NAV – (1054
Budapest, Széchenyi u. 2., képviseli: a NAV vámszakmai szakfőigazgatója)
másrészről; Név:……………………………………..Székhely:…………………………………………
EORI szám:……………….gazdálkodó (a továbbiakban: Gazdálkodó) – a továbbiakban együtt:
Felek – között a jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint.

I.

A Megállapodás célja

1. A megállapodás célja a Felek közötti – az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi
CLII. törvény 31/A. §-án alapuló – kockázatra vonatkozó információátadás részleteinek
szabályozása az önellenőrzés, a kockázatok közös kezelésének és a Gazdálkodó jogkövető
magatartásának elősegítése érdekében.
II.

Felek által vállalt feladatok

2. A NAV egyedi mérlegelés alapján az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október
9-i Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (a továbbiakban: UVK) 5. cikk
7. pontja szerinti kockázat definíció alapján egyes pénzügyi jellegű kockázati információt
adhat át térítésmentesen (a továbbiakban: Adatátadás) a Gazdálkodó részére. Az átadott
információk köre alapvetően a származással, a tarifális besorolással vagy esetlegesen
bizonyos vámértéknövelő tényezőkkel kapcsolatos kockázatot foglalhat magában.
3. Az Adatátadás és egyéb kapcsolattartás a kapcsolattartók között elsődlegesen Cégkapu
útján történik.
4. A Gazdálkodó a részére átadott kockázati információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat
kizárólag az átadott kockázati információk kezelésébe bevont harmadik személynek adhatja
át.
5. A Gazdálkodó az átadott kockázati információval kapcsolatosan tervezett, vagy megtett
intézkedésekről – beleértve a tervezett intézkedések ütemezését és azt is, ha nem ért egyet
a kockázati információban foglaltakkal – tájékoztatja a NAV kapcsolattartóját, legkésőbb
az Adatátadást követő 30 napon belül.

6. Amennyiben az 5. pont szerinti intézkedések foganatosítása az Adatátadást követő 30 napon
belül nem lehetséges, úgy azt követően a megtett intézkedésekről – minden, az átadott
kockázati információval kapcsolatosan szükségesnek ítélt intézkedés megtételéig – a NAV
kapcsolattartóját 30 naponta tájékoztatni köteles.
7. A Gazdálkodó 5. és 6. pont szerinti intézkedése a NAV ellenőrzési jogosultságát semmilyen
módon nem érinti, azaz a továbbiakban is végezhet vizsgálatot a Gazdálkodónál, azon
esetekben is, ahol az átadott kockázatot kezelte a gazdálkodó.
III. Kapcsolattartás
8. Felek az Adatátadás és a megállapodásban foglaltak gyakorlati végrehajtása érdekében a
Melléklet szerinti kapcsolattartókat jelölik ki.
9. Felek jogosultak egyoldalúan más kapcsolattartó személyt kijelölni. Felek a kapcsolattartók
személyében, elérhetőségében bekövetkezett változásáról egymást haladéktalanul
tájékoztatják. A kapcsolattartó szervezeti egységét illetve a kapcsolattartó személyét érintő
változások – a Felek kölcsönös és hivatalos tájékoztatásán kívül – nem teszik szükségessé
a megállapodás módosítását.
IV. Záró rendelkezések
10. A megállapodás határozatlan időre szól és az utolsóként aláíró Fél aláírását követő napon
lép hatályba.
11. A megállapodásban foglaltak végrehajtása során a Feleket együttműködési kötelezettség
terheli. A Felek a gyakorlati végrehajtás során felmerülő esetleges problémákat
rendszeresen jelzik a másik fél részére, illetve egyeztetést folytatnak annak rövid úton
történő mielőbbi rendezése érdekében.
12. A Felek a megállapodást szükség esetén módosítják. A módosításra mindkét fél általi
egyetértés esetén, írásban kerülhet sor.
13. A megállapodás rendes és rendkívüli felmondással, illetve közös megegyezéssel egyaránt
megszüntethető írásban azzal, hogy megszűnése nem érinti a Felek jogszabályból eredő
kötelezettségeit. Rendes felmondás ideje 30 nap, a felmondási határidő a kézbesítést követő
napon kezdődik. Rendkívüli felmondásnak jelen megállapodásból eredő kötelezettség
másik fél általi súlyos megszegése esetén – beleértve a gazdálkodó 5. és 6. pont szerinti
kötelezettségének elmulasztását – illetve akkor van helye, ha a Gazdálkodó a megállapodás
alapját képező jogszabályi feltételeinek nem felel meg.

14. A megállapodás 2 példányban készült, melyből Feleket 1-1 példány illeti meg. Felek a
megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá.

Kelt,

Kelt,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
képviseli:
…………………………………………
képviseletre jogosult (név és tisztség)

……………………………………………….
vámszakmai szakfőigazgató

Megállapodás Melléklete
Kapcsolattartók
NAV részéről: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály
Név:
Telefonszám: (06 1) 456-9523
Email cím: ki.vfo@nav.gov.hu
Gazdálkodó részéről:
Név:
Tisztség, beosztás:
Telefonszám:
Email cím:

