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RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1143 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2019. március 14.)
az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek bizonyos kis értékű szállítmányok
bejelentése tekintetében történő módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke a) pontjára és 160. cikkére,
mivel:
(1)

A 952/2013/EU rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) értelmében a vám-árunyilatkozatokat különleges esetekben
az elektronikus adatfeldolgozási technikáktól eltérő eszközök használatával is be lehet nyújtani.

(2)

Az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet (2) értelmében azok az áruk, amelyeknek a belső értéke
nem haladja meg a 22 EUR-t, vám-árunyilatkozat benyújtása helyett átmenetileg egyszerűen vám elé állítás révén
is bejelenthetők. Ennek egyik oka az, hogy a tagállamok a 2009/132/EK tanácsi irányelv (3) 23. cikke alapján
a 22 EUR-t meg nem haladó értékű áruk többsége tekintetében héamentességet biztosíthatnak. Ezek az áruk az
1186/2009/EK tanácsi rendelet (4) értelmében vámmentességben is részesülhetnek.

(3)

Jelenleg a 22 EUR-t meg nem haladó értékű áruk vám elé állítás révén történő bejelentésének lehetősége az addig
az időpontig terjedő időszakra korlátozódik, amikorra a tagállamok korszerűsítik az (EU) 2016/578 bizottsági
végrehajtási határozat (5) melléklete szerinti nemzeti behozatali rendszereiket. Emellett az (EU) 2017/2455 tanácsi
irányelv (6) 2021. január 1-jei hatállyal megszünteti a 22 EUR-t meg nem haladó értékű árukra vonatkozó
héamentességet. Ennek következtében azokban a tagállamokban, amelyek 2021. január 1-je előtt korszerűsítik
nemzeti behozatali rendszereiket, a korszerűsítést követően többé nem lenne lehetőség arra, hogy a szóban forgó
áruk bejelentése egyszerűen azok vám elé állításával történjen, és még akkor is kötelező lenne vám-árunyilat
kozatot benyújtani, ha az érintett áruk behozatala héa- és vámmentes. Az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson
alapuló rendeletet ezért módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy a 22 EUR-t meg nem haladó belső
értékű áruk vám elé állítás révén történő bejelentésének lehetősége a 22 EUR-s küszöbértéknek a héa tekintetében
végrehajtott eltörléséig fennmaradjon.

(4)

A vám-árunyilatkozatokra vonatkozó adatszolgáltatási követelményeket az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson
alapuló rendelet B. melléklete határozza meg. Az elektronikus kereskedelmi ügyletek térhódítása nyomán
felismerést nyert, hogy a szóban forgó adatszolgáltatási követelmények nem megfelelőek a 150 EUR-t meg nem
haladó belső értékű szállítmányokban behozott áruk, illetve a magánszemély által egy másik magánszemélynek
küldött, nem kereskedelmi jellegű szállítmányok (azaz a kis értékű szállítmányok) bejelentésének céljára. Először
is, a B. mellékletben előírt adatok egy részére nincs szükség ebben az összefüggésben, mivel az 1186/2009/EK
rendelet 23. és 25. cikke értelmében a kis értékű szállítmányban behozott áruk többsége mentesül a vámok alól.
Másodszor, az érintett áruk esetében vám-árunyilatkozatra többnyire az (EU) 2017/2455 irányelv által bevezetett,

(1) HL L 269., 2013.10.10., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343.,
2015.12.29., 1. o.).
(3) A Tanács 2009/132/EK irányelve (2009. október 19.) a 2006/112/EK irányelv 143. cikke b) és c) pontja hatályának meghatározásáról
bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek tekintetében (HL L 292., 2009.11.10., 5. o.).
(4) A Tanács 1186/2009/EK rendelete (2009. november 16.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról (HL L 324.,
2009.12.10., 23. o.).
(5) A Bizottság (EU) 2016/578 végrehajtási határozata (2016. április 11.) az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesz
tésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról (HL L 99., 2016.4.15., 6. o.).
(6) A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatás
nyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról
(HL L 348., 2017.12.29., 7. o.).
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a 150 EUR-t meg nem haladó belső értékű szállítmányokban behozott áruk után fizetendő héára vonatkozó
szabályoknak – nevezetesen a 2006/112/EK tanácsi irányelv (7) XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában meghatá
rozott, a harmadik országokból vagy harmadik területekről importált termékek távértékesítésére vonatkozó
különös szabályozásnak vagy az ugyanezen irányelv XII. címének 7. fejezetében foglalt, a behozatalhoz
kapcsolódó héa bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályozás értelmében a héa kivetésére
alkalmazandó szabályoknak – való megfeleléshez van szükség. Harmadszor, a kis értékű szállítmányok jelentős
volumene szükségessé teszi, hogy a vámügyi célokból megadandó adatok készlete a lehető legnagyobb mértékben
igazodjon a gazdasági szereplő által az áruk feladási helyén (azaz valamely harmadik országban) elküldött
elektronikus információkhoz.
(5)

Ezért módosítani kell az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletet annak lehetővé tétele érdekében,
hogy a kis értékű szállítmányok vámügyi célú bejelentése eltérő – a normál vám-árunyilatkozatban foglalthoz
képest kevesebb elemet tartalmazó – adatkészlet alkalmazásával történhessen. E lehetőségnek a 150 EUR-t meg
nem haladó belső értékű szállítmányokban behozott áruk után fizetendő héa kivetésére vonatkozó intézkedések
alkalmazásának az (EU) 2017/2455 irányelvben meghatározott kezdőnapjától kell rendelkezésre állnia.

(6)

Indokolt azonban úgy rendelkezni, hogy a tilalom vagy korlátozás alá eső áruk esetében ne lehessen a kevesebb
elemet tartalmazó adatkészletet használni a kis értékű szállítmányok bejelentésére. Az említett árukat helyénvaló
továbbra is az összes releváns információt tartalmazó normál vám-árunyilatkozat használatával bejelenteni. Elő
kell továbbá írni, hogy a kevesebb elemet tartalmazó adatkészlet azon áruk bejelentésére se legyen használható,
amelyek a 2006/112/EK tanácsi irányelv 143. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti (azaz a 42-es, illetve a 63as vámeljáráskód alá eső) behozataluk esetén mentesülnek a héa alól. A kevesebb elemből álló adatkészlet kialakí
tására azon esetekre tekintettel került sor, amikor a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakasza
szerinti, a harmadik országokból vagy harmadik területekről importált termékek távértékesítésére vonatkozó
különös szabályozásnak megfelelően már sor került a héa bevallására, és így nincs szükség a héának a behozatal
alkalmával történő beszedésére; a kevesebb elemből álló adatkészlet emellett az olyan esetekben való alkalmazás
céljával jött létre, amikor a behozatal helye szerinti tagállam a héa szempontjából egyben a fogyasztás helye
szerinti tagállam is, így e tagállam veti ki a héát. Ezzel szemben a 42-es és a 63-as kódszámú vámeljárás
keretében behozott áruk importja a héát kivető tagállamtól eltérő tagállamba irányul, és a kevesebb elemből álló
adatkészlet nem tartalmaz elegendő információt ahhoz, hogy a szóban forgó esetekben a héával kapcsolatban
alkalmazandó összes követelmény teljesüljön.

(7)

Ezért az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:
1. a 141. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(5) Az (EU) 2017/2455 tanácsi irányelv (*) 4. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésében meghatározott
időpontot megelőző időpontig a 22 EUR-t meg nem haladó belső értékű árukat szabad forgalomba bocsátásra
bejelentettnek kell tekinteni akkor, amikor a Vámkódex 139. cikke alapján vám elé állítják őket, amennyiben az előírt
adatokat a vámhatóság elfogadja.
(*) A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK
irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötele
zettségek tekintetében történő módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 7. o.).”;
2. a rendelet szövege a következő 143a. cikkel egészül ki:
„143a. cikk
A kis értékű szállítmányokra vonatkozó vám-árunyilatkozat
(A Vámkódex 6. cikkének (2) bekezdése)
(1) Az (EU) 2017/2455 irányelv 4. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésében meghatározott időponttól
kezdődően a B. mellékletben említett konkrét adatkészletet tartalmazó, szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó
vám-árunyilatkozat nyújtható be az 1186/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdése vagy 25. cikkének (1)
bekezdése alapján behozatali vám alóli mentességet élvező szállítmányok tekintetében, azzal a feltétellel, hogy az
adott szállítmányban lévő árukra nem vonatkoznak tilalmak és korlátozások.
(7) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).
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(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a kis értékű szállítmányokra vonatkozó egyedi adatkészlet nem használható fel
a következő célokra:
a) a 2006/112/EK irányelv 143. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján héamentesen behozott és – adott esetben –
a 2008/118/EK irányelv 17. cikke alapján jövedékiadó-felfüggesztéssel szállított áruk szabad forgalomba bocsátása;
b) a 2006/112/EK irányelv 143. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján héamentesen behozott és – adott esetben –
a 2008/118/EK irányelv 17. cikke alapján jövedékiadó-felfüggesztéssel szállított áruk újrabehozatala és szabad
forgalomba bocsátása.”;
3. a B. melléklet az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2019. március 14-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet B. melléklete a következőképpen módosul:
1. az I. cím a következőképpen módosul:
a) a 2. fejezetben az 1. szakasz a H6 oszlopra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:
„H7

Az 1186/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdése vagy 25. cik a Vámkódex 5. cikkének
kének (1) bekezdése alapján a behozatali vám alól mentes szállítmány 12. pontja, 162. és 201. cikke”;
szabad forgalomba bocsátására vonatkozó vám-árunyilatkozat

b) a 3. fejezetben az 1. szakasz a következőképpen módosul:
(1) az 1. csoportban a táblázat a H6 és az I1 oszlop között a következő oszloppal egészül ki:
„H
Adatelem
száma

Adatelem neve

1/1

Árunyilatkozat-típus

1/2

Kiegészítő árunyilatkozat-típus

1/3

Árutovábbítási árunyilatkozat/A vámjogi státus igazolásának típusa

1/4

Nyomtatványok

1/5

Rakományjegyzék

1/6

Árutétel sorszáma

7

A
X

1/7

Speciális körülmény jelzése

1/8

Aláírás/hitelesítés

1/9

A tételek száma összesen

1/10

Eljárás

1/11

Kiegészítő eljárás

A
X”;

(2) a 2. csoportban a táblázat a H6 és az I1 oszlop között a következő oszloppal egészül ki:
„H
Adatelem
száma

2/1

Adatelem neve

Egyszerűsített árunyilatkozat/Előokmányok

7

A
[7]
XY

2/2

Különleges megjegyzések

C
XY

2/3

Benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek, kiegészítő hivatkozások

A
[7]
X
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H
Adatelem
száma

2/4

Adatelem neve

Hivatkozási szám/UCR

7

C
XY

2/5

LRN

2/6

Halasztott fizetés

B
[53]
Y

2/7

Raktár azonosítása”;

(3) a 3. csoportban a táblázat a H6 és az I1 oszlop között a következő oszloppal egészül ki:
„H
Adatelem
száma

3/1

Adatelem neve

Exportőr

7

A
XY

3/2

Exportőr azonosító száma

3/3

Feladó – Fuvarozási főszerződés

3/4

Feladó azonosító száma – Fuvarozási főszerződés

3/5

Feladó – Házi fuvarozási szerződés

3/6

Feladó azonosító száma – Házi fuvarozási szerződés

3/7

Feladó

3/8

Feladó azonosító száma

3/9

Címzett

3/10

Címzett azonosító száma

3/11

Címzett – Fuvarozási főszerződés

3/12

Címzett azonosító száma – Fuvarozási főszerződés

3/13

Címzett – Házi fuvarozási szerződés

3/14

Címzett azonosító száma – Házi fuvarozási szerződés

3/15

Importőr

A
[12]
Y

3/16

Importőr azonosító száma

A
[14]
Y

3/17

Nyilatkozattevő

A
[12]
Y
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H
Adatelem
száma

3/18

Adatelem neve

Nyilatkozattevő azonosító száma

7

A
Y

3/19

Képviselő

A
[12]
Y

3/20

A képviselő azonosító száma

A
Y

3/21

A képviselő jogállásának kódja

A
Y

3/22

Az árutovábbítási eljárás jogosultja

3/23

Az árutovábbítási eljárás jogosultjának azonosító száma

3/24

Eladó

3/25

Eladó azonosító száma

3/26

Vevő

3/27

Vevő azonosító száma

3/28

Az érkezésről értesítő személy azonosító száma

3/29

Az átirányításról értesítő személy azonosító száma

3/30

Az árut vám elé állító személy azonosító száma

3/31

Fuvarozó

3/32

Fuvarozó azonosító száma

3/33

Értesítendő fél – Fuvarozási főszerződés

3/34

Értesítendő fél azonosító száma – Fuvarozási főszerződés

3/35

Értesítendő fél – Házi fuvarozási szerződés

3/36

Értesítendő fél azonosító száma – Házi fuvarozási szerződés

3/37

Az ellátási láncban részt vevő további szereplő(k) azonosító száma

3/38

A belépési gyűjtő árunyilatkozat kiegészítő adatait benyújtó személy azonosító
száma

3/39

Az engedélyes azonosító száma

3/40

Kiegészítő adóügyi hivatkozások azonosító száma

A
[54]
XY

3/41

Az árut a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés vagy előzetesen benyúj
tott vám-árunyilatkozatok keretében vám elé állító személy azonosító száma
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H
Adatelem
száma

Adatelem neve

3/42

A vámárumanifesztet benyújtó személy azonosító száma

3/43

Az áruk uniós vámjogi státusának igazolását kérő személy azonosító száma

3/44

Átmeneti megőrzésben lévő áruk szállítását követően az áru érkezéséről értesítő
személy azonosító száma

3/45

A biztosítékot nyújtó személy azonosító száma

3/46

A vámot megfizető személy azonosító száma”;

7

(4) a 3. csoportban, a 3/1 adatelemre vonatkozó sorban a H1, a H3, a H4, a H5, a H6 és az I1 oszlopban a „B”
betű helyébe az „A[12]” bejegyzés lép;
(5) a 3. csoportban, a 3/2 adatelemre vonatkozó sorban a H1, a H3, a H4, a H5, a H6 és az I1 oszlopban a „B”
betű helyébe az „A[14]” bejegyzés lép;
(6) a 4. csoportban a táblázat a H6 és az I1 oszlop között a következő oszloppal egészül ki:
„H
Adatelem
száma

Adatelem neve

4/1

Szállítási feltételek

4/2

Fuvarozási díjak fizetési módja

4/3

Fizetendő adók kiszámítása – Adó fajtája

4/4

Fizetendő adók kiszámítása – Kiszabás alapja

4/5

Fizetendő adók kiszámítása – Adómérték

4/6

Fizetendő adók kiszámítása – Fizetendő adó összege

4/7

Fizetendő adók kiszámítása – Összesen

4/8

Fizetendő adók kiszámítása – Fizetési mód

7

B
[53]
X

4/9

Hozzászámítások és levonások

4/10

Számlán feltüntetett pénznem

4/11

A számlán feltüntetett teljes összeg

4/12

Belső pénznem

4/13

Értékmegállapítási mutatók

4/14

Tételsor ára/összeg

4/15

Átváltási árfolyam
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H
Adatelem
száma

Adatelem neve

4/16

Értékmegállapítási módszer

4/17

Preferencia

4/18

Érték

7

A
X

4/19

A végső rendeltetési helyre történő szállítás költségei

A
XY”;

(7) a 4. csoportban, a 4/18 adatelemre vonatkozó sorban az „Adatelem neve” oszlopban a „Postai érték”
szövegrész helyébe az „Érték” szöveg lép;
(8) a 4. csoportban, a 4/19 adatelemre vonatkozó sorban az „Adatelem neve” oszlopban a „Postaköltségek”
szövegrész helyébe „A végső rendeltetési helyre történő szállítás költségei” szöveg lép;
(9) a 6. csoportban a táblázat a H6 és az I1 oszlop között a következő oszloppal egészül ki:
„H
Adatelem
száma

Adatelem neve

6/1

Nettó tömeg (kg)

6/2

Kiegészítő mértékegység

7

A
[55]
X

6/3

Bruttó tömeg (kg) – Fuvarozási főszerződés

6/4

Bruttó tömeg (kg) – Házi fuvarozási szerződés

6/5

Bruttó tömeg (kg)

A
XY

6/6

Árumegnevezés – Fuvarozási főszerződés

6/7

Árumegnevezés – Házi fuvarozási szerződés

6/8

Árumegnevezés

A
X

6/9

A csomagok típusa

6/10

Csomagok mennyisége

A
[52]
X

6/11

Fuvarozási jelzések

6/12

ENSZ Veszélyes Áruk szerinti kód

6/13

CUS-szám

6/14

Vámtarifaszám – Kombinált Nómenklatúra-kód

A
X
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H
Adatelem
száma

Adatelem neve

6/15

Vámtarifaszám – TARIC-kód

6/16

Vámtarifaszám – TARIC-kiegészítő kód(ok)

6/17

Vámtarifaszám – Nemzeti kiegészítő kód(ok)

6/18

Összes csomag száma

6/19

Árutípus”

7

c) a 3. fejezetben a 2. szakasz a következő megjegyzésekkel egészül ki:
Megjegyzés
száma

Megjegyzés leírása

„[52]

Ezt az információt postai küldemények esetében nem kell megadni.

[53]

Ezt az információt nem kell megadni:
a) ha az áruk szabad forgalomba bocsátás céljából történő bejelentése a 2006/112/EK irányelv
XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában meghatározott, a harmadik országokból vagy harma
dik területekről importált termékek távértékesítésére vonatkozó különös szabályozás alapján
történik; vagy
b) olyan, nem kereskedelmi jellegű áruk esetében, amelyeket magánszemély küld harmadik or
szágból másik magánszemélynek valamely tagállamba, és amelyek a 2006/79/EK tanácsi
irányelv (*) 1. cikke értelmében héamentesek.

[54]

Ezt az információt csak akkor kell megadni, ha az áruk szabad forgalomba bocsátás céljából tör
ténő bejelentése a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában meghatározott,
a harmadik országokból vagy harmadik területekről importált termékek távértékesítésére vonat
kozó különös szabályozás alapján történik.

[55]

Ezt az információt csak akkor kell megadni, ha az árunyilatkozat az 1186/2009/EK rendelet 27.
cikkében említett árukra vonatkozik.

(*) A Tanács 2006/79/EK irányelve (2006. október 5.) a harmadik országokból származó nem kereskedelmi jellegű kisebb külde
mények behozatalának adómentességéről (HL L 286., 2006.10.17., 15. o.).”;

2. a II. cím a következőképpen módosul:
a) az 1/6 adatelemhez („Árutétel sorszáma”) tartozó megjegyzéseket tartalmazó részben „Az adatszolgáltatási követel
ményeket tartalmazó táblázat A1–A3, B1–B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a–F1d, F2a–F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4,
G5, H1–H6 és I1 oszlopa:” szövegrész helyébe „Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat A1–A3,
B1–B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a–F1d, F2a–F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1–H7 és I1 oszlopa:” szöveg lép;
b) a 2/1 adatelemhez („Egyszerűsített árunyilatkozat/Előokmányok”) tartozó megjegyzéseket tartalmazó rész
a következő szöveggel egészül ki:
„Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat H7 oszlopa:
Ha a belépési gyűjtő nyilatkozat és a vám-árunyilatkozat külön-külön kerül benyújtásra, a megfelelő uniós kód
használatával adja meg a belépési gyűjtő nyilatkozat vagy bármely egyéb korábbi okmány MRN-jét.”;
c) a 2/2 adatelemhez („Különleges megjegyzések”) tartozó megjegyzéseket tartalmazó rész a következő szöveggel
egészül ki:
„Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat H7 oszlopa:
Bármely olyan, a nyilatkozattevő által szolgáltatott információ, amely hasznosnak minősülhet az érintett tétel
szabad forgalomba bocsátása szempontjából.”;
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d) a 2/4 adatelemhez („Hivatkozási szám/UCR”) tartozó megjegyzéseket tartalmazó rész a következő szöveggel
egészül ki:
„Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat H7 oszlopa:
Ebben a rovatban tüntethető fel az ügylet azonosítója abban az esetben, ha az áruk szabad forgalomba bocsátás
céljából történő bejelentése a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában meghatározott,
a harmadik országokból vagy harmadik területekről importált termékek távértékesítésére vonatkozó különös
szabályozás alapján történik.”;
e) a 3/1 adatelemhez („Exportőr”) tartozó megjegyzések a következőképpen módosulnak:
(1) a „Minden olyan esetben, amikor ki van töltve az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó
táblázat vonatkozó oszlopa:” szövegrész helyébe „Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó
táblázat B1–B4, C1 és E1 oszlopa:” szöveg lép;
(2) a megjegyzések a következő szöveggel egészülnek ki:
„Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat H6 és H7 oszlopa:
Adja meg az árukat feladó személy teljes nevét és címét, a fuvarozást megrendelő fél által a fuvarozási
szerződésben meghatározottak szerint.”;
f) a 3/17 adatelemhez („Nyilatkozattevő”) tartozó megjegyzéseket tartalmazó részben „Az adatszolgáltatási követel
ményeket tartalmazó táblázat H1–H6 és I1 oszlopa:” szövegrész helyébe „Az adatszolgáltatási követelményeket
tartalmazó táblázat H1–H7 és I1 oszlopa:” szöveg lép;
g) a 3/18 adatelemhez („Nyilatkozattevő azonosító száma”) tartozó megjegyzéseket tartalmazó részben „Az
adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat B1–B4, C1, G4, H1–H5 és I1 oszlopa:” szövegrész
helyébe „Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat B1–B4, C1, G4, H1–H7 és I1 oszlopa:”
szöveg lép;
h) a 3/40 adatelemhez („Kiegészítő adóügyi hivatkozások azonosító száma”) tartozó megjegyzéseket tartalmazó rész
a következő szöveggel egészül ki:
„Ha az áruk szabad forgalomba bocsátás céljából történő bejelentése a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6.
fejezetének 4. szakaszában meghatározott, a harmadik országokból vagy harmadik területekről importált
termékek távértékesítésére vonatkozó különös szabályozás alapján történik, meg kell adni az említett szabályozás
alkalmazása céljából kiadott egyedi héaazonosító számot.”;
i) a 4/18 adatelemhez („Postai érték”) tartozó megjegyzések a következőképpen módosulnak:
(1) a „Postai érték” szövegrész helyébe az „Érték” szöveg lép;
(2) a „Minden olyan esetben, amikor ki van töltve az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat
vonatkozó oszlopa:” szövegrész helyébe „Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat H6
oszlopa:” szöveg lép;
(3) a megjegyzések a következő szöveggel egészülnek ki:
„Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat H7 oszlopa:
Az áruk belső értéke tételenként, a számlán feltüntetett pénznemben.”;
j) a 4/19 adatelemhez („Postaköltségek”) tartozó megjegyzések a következőképpen módosulnak:
(1) a „Postaköltségek” szövegrész helyébe „A végső rendeltetési helyre történő szállítás költségei” szöveg
lép;
(2) a „Minden olyan esetben, amikor ki van töltve az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó
táblázat vonatkozó oszlopa:” szövegrész helyébe „Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó
táblázat H6 oszlopa:” szöveg lép;
(3) a megjegyzések a következő szöveggel egészülnek ki:
„Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat H7 oszlopa:
A végső rendeltetési helyre történő szállítás költségei a számlán feltüntetett pénznemben.”;
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k) a 6/8 adatelemhez („Árumegnevezés”) tartozó megjegyzéseket tartalmazó részben „Az adatszolgáltatási követel
ményeket tartalmazó táblázat D3, G4, G5 és H6 oszlopa:” szövegrész helyébe „Az adatszolgáltatási követel
ményeket tartalmazó táblázat D3, G4, G5, H6 és H7 oszlopa:” szöveg lép;
l) a 6/14 adatelemhez („Vámtarifaszám – Kombinált Nómenklatúra-kód”) tartozó megjegyzéseket tartalmazó rész
a következő szöveggel egészül ki:
„Az adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó táblázat H7 oszlopa:
Adja meg a bejelentett áru Harmonizált Rendszer szerinti hatjegyű nómenklatúra-kódját.”

