A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője
által kiadott
7013/2019. felhívás
az eAEO 2019. október 1-jei bevezetéséről

Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek fejlesztésére és telepítésére vonatkozó
uniós munkaprogramban az engedélyezett gazdálkodók (AEO) rendszerének korszerűsítésére
megadott határidő első szakasza 2018. márciusban zárult le. Ennek során új adatok jelentek
meg az AEO kérelem formanyomtatványon, aminek egyúttal a formátuma is megváltozott.
Ezzel egyidejűleg módosult a vámhatóság által használt uniós gazdálkodói rendszer (Economic
Operator System, a továbbiakban: EOS), amelyből az engedélyezési eljárás lezárását követően
kiállításra kerül az AEO engedély.
A fejlesztés második szakasza folyamatban van, záró határnapja 2019. október 1., amely
egyben az eAEO bevezetésének tervezett időpontja. Ekkortól az érintett ügyfelek és a
tagállamok vámhatóságai uniós platformon, elektronikus úton fogják kommunikálni egymás
felé a szükséges információkat (kérelem, felszólítás, hiánypótlás, döntés stb.) az AEO eljárás
során.
A felhívás az ügyfeleket érintő változásokról ad tájékoztatást.
A használt alkalmazások és a hozzáférés módja
Az eAEO bevezetésével, 2019. október 1-től az ügyfelek és az AEO engedélyt kibocsátó és
kezelő vámszervek eltérő, egymáshoz interfészen keresztül kapcsolódó alkalmazást fognak
használni, de egymás rendszeréhez nem fognak jogosultsággal rendelkezni.
Ügyfelek által használt rendszer
Az ügyfelek – a vámhatósági határozatokhoz (CDMS – Customs Decisions Management
System) hasonlóan – az EU Ügyfél Portálon (EU Trader Portal) keresztül kezelhetik az AEO
ügyeiket is. Ehhez az eAEO specifikus ügyfél portált (a továbbiakban: eAEO-STP) kell majd
használniuk kötelező jelleggel.
Az eAEO elindulásával az AEO engedéllyel rendelkezőknek regisztrálniuk kell a portálon, az
új, jövőbeni kérelmezőknek pedig legkésőbb a kérelem tervezett benyújtását megelőzően. A
kérelem benyújtására azonban csak a sikeres regisztrálást követően van lehetőség, a
regisztrációs eljárásnak meg kell előznie az első kérelem benyújtását, hogy sikeres regisztrációt
követően indulhasson meg a kérelem elbírálása.
Amennyiben az ügyfél az EU Ügyfél Portálon feliratkozva megadja az email címét, a
rendszerben történő változásokról értesítést fog kapni a megadott elérhetőségére. Az email
küldés sajátosságai később kerülnek ismertetésre.
Az ügyfelek felhasználóként eljárhatnak saját nevükben, vagy delegálhatják a hozzáférésüket
munkavállalójuk, illetve vámjogi képviselőjük részére.
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A felhasználó-azonosítás az Ügyfélkapu szolgáltatására épül majd, a viszontazonosítást és a
rendelkezésre álló érvényes jogosultságokat a NAV az ANYK (Partner Adóalany Nyilvántartó
Rendszer) és az EKNYI (Egységes Képviseleti Nyilvántartás) rendszerek adatai alapján
ellenőrzi.
Az eAEO-STP-n az ügyfelek rendelkezésére fog állni a tagállamok által online publikált
Önértékelési kérdőív URL-je, aminek kitöltése és benyújtása kötelező lesz csatolmányként.
Az eAEO-STP portálon lehetőség lesz további dokumentumok feltöltésére is PDF vagy ZIP
formátumban.
A portál használatához kapcsolódó felhasználói kézikönyv az eAEO-STP felületen lesz
elérhető.
Vámhatóság által használt rendszer
A vámhatóság az eAEO bevezetését követően is az általa jelenleg használt EOS
továbbfejlesztett verzióját fogja használni a kérelmekkel és az engedélyekkel kapcsolatos
műveletek során.
Az AEO eljárásokat folytató vámszervek
Az eAEO bevezetésével elkülönül az AEO kérelmek befogadására és az AEO engedélyek
kiadására jogosult tagállami vámszervek feladata.
A fogadó vámhatóság (Receiving Customs Authority – RCA) jogosult fogadni az ügyfelektől
érkező kérelmeket, beadványokat.
A döntéshozó vámhatóság (Decision Taking Customs Authority – DTCA) jogosult meghozni
a döntést az AEO kérelem befogadásáról vagy elutasításáról, illetve az engedély kiadásáról.
A két szerepkör a tagállamok intézkedése és döntése alapján került hozzárendelésre az illetékes
vámszervekhez.
A szerepkörök a tagállamok döntése alapján elkülönülhetnek egymástól, de egybe is eshetnek.
Magyarországon a NAV-nál egybeesik az RCA és a DTCA szerepkörű adó- és
vámigazgatóságok köre, amelyek a felhívás kiadmányozásakor érvényes illetékességi
szabályok szerint a következők:
- NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága (HU211000)
- NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága (HU411000)
- NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága (HU511000)
- NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (HU170000)
- NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága (HU821000)
- NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága (HU611000)
- NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága (HU711000)
- NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (HU102000)
Az eAEO bevezetésének szakaszai
Első fázis
Az első fázis tervezett zárónapjától, 2019. október 1-től elérhetők lesznek az újonnan
benyújtásra kerülő AEO engedély iránti kérelmek kezeléséhez szükséges funkciók, lehetséges
lesz csatolmányok feltöltése, és a vámhatósággal való elektronikus kommunikáció.
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Az új AEO engedély iránti kérelmek esetében annak befogadása vagy elutasítása, hiánypótlása,
a kérelem módosítása, illetve az engedély kiadása is az ügyfél és a hatóság elektronikus, eAEOSTP és EOS között lebonyolított kommunikációjával valósul meg.
Második fázis
A második fázis tervezett záró időpontjától, 2019. december 15-től az ügyfelek és a vámhatóság
közötti teljes munkafolyamat elérhetővé válik az EOS-ban és az eAEO-STP-n is az AEO
kérelmek és engedélyek esetében egyaránt.
Kérelem esetében: lekérdezés; módosítás; visszavonás; hiánypótlás; döntéshozatal
határidejének hosszabbítása; kiigazítás/módosítás; tervezett döntés alapjai (előzetes elutasítás);
elutasítás.
Engedély esetében: kibocsátás; lekérdezés; módosítás; felfüggesztés; visszavonás;
felfüggesztés időtartamának kiterjesztése; felfüggesztés visszavonása; felfüggesztés vége;
visszavonás annulálása; visszavonás felfüggesztése; felfüggesztés visszavonásának
visszavonása; helyettesítés; újraértékelés; tervezett döntés alapjai; intézkedés és annak
hosszabbítása.
Átmeneti időszak
2019. október 1. után átmeneti időszak indul, hogy támogassa a papír alapon benyújtott, még
be nem fogadott kérelmekkel kapcsolatos eljárást. A vonatkozó szabályok a következők:
- amennyiben egy eljárás papír alapon indult, a folyamatban lévő eljárás papír alapon
folytatódik;
- amennyiben egy eljárás elektronikusan indult, akkor az elintézés elektronikus úton
folytatódik.
A NAV viszonylatában, ebben az összefüggésben papír alapon benyújtott kérelemnek minősül
az Általános Nyomtatványkitöltő Programmal a NAV_V04 nyomtatvánnyal benyújtott kérelem
és egyéb dokumentum is.
Az átmeneti időszak maximum 60 napig tart, melybe beleértendő 2019. november 29. is.
Amennyiben az utolsó papír alapú AEO engedély iránti kérelem 2019. szeptember 30-án kerül
benyújtásra, akkor a vámhatóságnak 30 napja van befogadni azt, vagy hiánypótlást elrendelni,
amely esetben a kérelmezőnek maximum további 30 napja van a válaszadásra.
Ebből következően 2019. október 1-től számítva az eAEO-STP üzembeállítása előtt benyújtott
papír alapú kérelem vámhatóság általi feldolgozására a maximum időtartam 60 nap.
Az átmeneti időszak alatt a vámhatóság továbbra is elvégezheti az EOS-ban a következő
műveleteket:
- tervezeti állapotú vagy közzétett AEO kérelem rögzítése/szerkesztése/törlése,
- kötelező egyeztetés rögzítése/érvénytelenítése,
- elutasítás előtti meghallgatási jog rögzítése/szerkesztése,
- akadályozó információ rögzítése,
- kiadási időtartam bővítése.
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Ismeretanyagok
A DG-TAXUD az általa készített ismertető anyagot, többek között eLearning anyagot azok
összeállítását követően a tagállamok rendelkezésére fogja bocsátani, melyeket a NAV a
hivatalos honlapjának AEO felületén fog publikálni:
https://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo
Budapest, 2019. július 19.
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