A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott
7001/2021. felhívás
az EU-Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodása
keretében az importőr tudomásán alapuló kérelmek jogkövetkezményeiről
Az Európai Unió és az Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodása 1
(továbbiakban: Megállapodás) 2021. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó. A
Megállapodás biztosítja a lehetőségét annak, hogy az importőr az árukra ne csak az exportőr
által kiállított nyilatkozat2, hanem az áru származó helyzetére vonatkozó saját tudomása3
alapján is kérelmezhesse a kedvezményes elbánást.
A kedvezményes elbánás importőr tudomásán alapuló kérelmezésével az importőr azt vállalja,
hogy külön felhívásra rendelkezésre tudja bocsátani mindazon információkat, melyek a
vámhatóság számára is kielégítően igazolják az áru kedvezményes származó helyzetét. A
szükséges információk pontos köre nem meghatározható, az az egyes árukra vonatkozó
származási szabályok függvényében változik. 4
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a) Ha a vámeljárás során, vagy azt követően a vámhatóság ellenőrzi7 a kérelemben
foglaltakat, és elégtelennek minősíti a rendelkezésre bocsátott információkat, akkor
nem fogadhat el pótlólag benyújtott származásmegjelölő nyilatkozatot és el kell
utasítania a kedvezményes elbánást 8.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.444.01.0014.01.HUN
Preferenciális tarifális elbánás az exportőr által kiállított származásmegjelölő nyilatkozat alapján, a Megállapodás
ORIG.18. cikk 2. bekezdés (a) pontja szerint.
3
Preferenciális tarifális elbánás az importőr tudomása alapján, a Megállapodás ORIG.18. cikk 2. bekezdés (b)
pontja, valamint ORIG.21. cikke szerint.
4
Általánosságban elmondható, hogy mindazon információkra van szükség, melyek alapján az exportőr egyébként
kiállítaná a származásmegjelölő nyilatkozatot, ezért úgy is tekinthető ez a kérelem, mintha a származás igazolása
szempontjából az exportőr helyébe lépne az importőr. A szükséges információk lehetnek különösen a felhasznált
származó és nem származó anyagok értéke, mennyisége, vámtarifaszáma, az elvégzett gyártási műveletek pontos
leírása.
5
Vámjogi szempontból az importőr tudomásán alapuló kérelem benyújtásának minősül amennyiben a vámárunyilatkozat mellékletei (44. rovat – adatelem száma: 2/3) között az U117 kódot tüntetik fel.
6
Az ismertetett jogkövetkezmények jogalapja a Megállapodás ORIG.21. cikke 2. bekezdése, melynek értelmében
származásmegjelölő nyilatkozat kiállítására kizárólag az importőr tudomásán alapuló kérelem benyújtását
megelőzően van mód.
7
Az ellenőrzés a Megállapodás ORIG.24. cikke alapján történik.
8
Az elutasítás a Megállapodás ORIG.26. cikke alapján történik.
2

b) Ha az importőr tudomásán alapuló kedvezményes elbánást a vámhatóság már
elutasította, akkor a pótlólagosan beszerzett származásmegjelölő nyilatkozaton
alapuló vám visszafizetésre vagy elengedésre irányuló kérelmet is el kell utasítania.
Az a) és b) pontokban foglaltak elkerülhetők: ha a származásmegjelölő nyilatkozat a vámeljárás
időpontjában még nem áll rendelkezésre, akkor az importőr tudomásán alapuló kedvezményes
elbánás kérelmezése helyett a származásmegjelölő nyilatkozat pótlólagos beszerzésével van
lehetőség a behozatal időpontjától számított 3 éven belül vám visszafizetésre vagy elengedésre
irányuló kérelem benyújtásával igényelni a kedvezményes elbánást.

Érdemes csak olyankor kérelmezni az importőr tudomására hivatkozva a kedvezményes
elbánást, ha az a) és b) pontban szereplő jogkövetkezményt vállalva tisztában vannak azzal,
hogy elesnek a származásmegjelölő nyilatkozat pótlólagos benyújtásának lehetőségétől.
Budapest, 2021. január 11.
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