Új kódok, kötelezettségvállalási okmányok és
kezességi tanúsítványok 2021. január 1-től

1.

Y067 TARIC-okmánykód alkalmazása

A hagyományos saját források megosztásához kapcsolódó számlatechnikai okok miatt 2021.
január 1-jétől azonosítani kell azokat a szabad forgalomba bocsátott árukat, melyek
2020. december 31-én


átmeneti megőrzésben voltak vagy



különleges eljárás alatt álltak,

függetlenül attól, hogy az Egyesült Királyság érintett-e az adott ügyletben.
Az Európai Bizottság egy új TARIC-okmánykódot: Y067 vezetett be, melyet 2021. január 1jétől a szabad forgalomba bocsátáskor kell feltüntetni az egységes vám-árunyilatkozat 44.
rovatában, függetlenül attól, hogy keletkezik-e ténylegesen vámtartozás.
A kód megnevezése: A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai
Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 49.
cikkének összefüggésében az átmeneti időszak végén a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének 16. b)
pontja szerinti különleges eljárás alá vont áru vagy az 5. cikkének 17. pontja szerinti átmeneti
megőrzés alá vont áru.

2.

Az XI országkód alkalmazása

A kilépési megállapodás Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyve alapján 2021.
január 1-jétől Észak-Írországban továbbra is az európai uniós vám-, áfa- és statisztikai
jogszabályokat, valamint uniós jövedéki szabályokat kell alkalmazni, emiatt meg kell
különböztetni Észak-Írországot az Egyesült Királyság többi részétől.
Erre szolgál a 2021. január 1-jétől Észak-Írországra vonatkozó XI kód.
Az XI megjelenik az észak-ír vámhivatalok országkódjában, az észak-ír gazdálkodók EORIszáma ezzel a kóddal kezdődik majd, valamint az árunyilatkozatokon országkódként lehet
használni. Ugyanakkor származási országkódként továbbra is a GB országkód használandó.

3.

Az EU bejelentéskód alkalmazása

Az Egyesült Királyság 2021. január 1-jétől csatlakozik az áruforgalommal kapcsolatos
alakiságok egyszerűsítéséről szóló egyezményhez, ezért a behozatali és kiviteli vámárunyilatkozatokon a bejelentéskódnál – 1. rovat 1. alrovat – EU-t kell megadni, ha az áruk
Nagy-Britanniából, azaz Angliából, Skóciából, Walesből érkeznek, vagy oda mennek.

4.

Új kötelezettségvállalási okmányok és kezességi tanúsítványok

A vámhatóságok az Egyesült Királyság egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezményhez
csatlakozása után legfeljebb egy évig, tehát 2021. december 31-ig elfogadhatják a kezesi
kötelezettségvállalások és kezességi tanúsítványok jelenlegi nyomtatványait, amelyeken a
szükséges földrajzi változtatások manuális átvezetése megtörtént.

A manuális módosítást a kezesi kötelezettségvállalásoknál a kezes, kezességi tanúsítványoknál
a vámhatóságok végzik el.
Az említett időszak végéig a jogosultnak új kötelezettségvállalást kell tennie a módosított
mintának megfelelően.
Az új mintában szereplő sorrend szerint a „Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága” szöveg az EU tagállamai közül kikerül, a Török Köztársaság után pedig bekerül.
A gazdálkodóknak be kell nyújtaniuk a módosított vagy új kötelezettségvállalásokat, és kérniük
kell az összkezességi engedély módosítását a területi változások átvezetése, valamint az
esetleges garanciaösszeg növelése érdekében.
A vámhatóság által kiadott tanúsítványokat az igazgatóságok manuálisan akkor módosítják, ha
azt a gazdálkodók kérik.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

