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Az áruk szabad mozgása fennmarad-e az átmeneti
időszakban is? 
 
Nincs végleges döntés. Megállapodás született azon-

ban, hogy az átmeneti szakaszban az Egyesült Király-

ság továbbra is az európai egységes piac és a mind a

négy alapszabadsággal rendelkező vámunió része

marad a 2020. december 31. napján bekövetkező

tényleges kilépésig. Azt viszont, hogy a Brit parlament

elfogadja-e a kilépési megállapodást, még nem

tudható. Az átmeneti szakaszban azonban az áruk

mozgása szabad marad. 

 

 

Milyen következményekkel jár az áruk szabad
mozgásának korlátozása a vám-alakiságokon
kívül?  

A vámkezelés bevezetése és a származási

igazolások beszerzésével kapcsolatos további tenni-

valók mellett, az áruk szabad mozgásának beszün-

tetése az alábbi következményekkel jár: 

 
 A közös normák és szabványok elfogadása az
EU-n belül már nem biztosított. 

 A vám-alakiságok és a határellenőrzés az EU és az

Egyesült Királyság közötti kereskedelemben

meghosszabbíthatja a szállítási időt. 

 A korábbi ÁFA rendelkezésekhez képest változás

várható, hiszen az Egyesült Királyság harmadik

országnak fog minősülni. 

 

Az EU és Nagy-Britannia közötti szabad-
kereskedelmi megállapodástól mi várható?  
 

A szabadkereskedelmi megállapodás az EU és Nagy-

Britannia között a kereskedelem megkönnyítésére jön

létre. Nemcsak a vámra és a hivatalos ügymenetekre

vonatkozik, hanem többek között a vállalatok pia-

cának megnyitására és a fogyasztók, a környezet és

az alkalmazottak termelési normáira is. 

 

2018. március 23-án az EU állam- és kormányfői

kijelentették, hogy támogatják az Egyesült Királyság-

gal kötött szabadkereskedelmi megállapodást. Ennek

megfelelő megállapodás kerülhetne elfogadásra a

tervezett átmeneti szakaszt követően, amely

várhatóan 2020. december 31-ig tart. 

 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti

szabadkereskedelmi megállapodás azt jelentené,

hogy a brit vagy az EU eredetű áruk nem esnek

vámfizetés hatálya alá, vagy a tárgyalások

kimenetelétől függően, ezeket legalább a WTO

vámtarifáihoz mérten csökkenteni szeretnék az

Egyesült Királyság és az EU közötti áruforgalom

esetében. 

 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti vám nélküli

kereskedelem azonban csak igazolt preferenciával

rendelkező áruk esetében lehetséges. 

E származási bizonyítványok beszerzése vagy

összeállítása időigényes lehet. Ezért alapos

átgondolásra érdemes, hogy a vámkedvezmények

valóban előnyökkel járnak-e. Mivel, amennyiben a

termékre kivetett vámtétel alacsony, akkor a

preferenciaszámítás és az igazolások beszerzése

esetlegesen nem is kifizetődő. 
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Szükséges-e a vámkezelés a szabadkereskedelmi
megállapodás esetén? 
 
Igen. Amennyiben az EU és az Egyesült Királyság

szabadkereskedelmi megállapodást köt, a felektől

származó árukra vámtétel nem számítható fel, de az

áruk behozatalára és kivitelére vonatkozó alaki

követelményeket be kell tartani. 

Illetőleg, a vámhatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy

az áruk ténylegesen mentesülnek-e a vámfizetés alól.

Kizárólag az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban

előállított, illetve a megfelelő származási igazolások-

kal rendelkező áruk mentesülnek a vámfizetés alól. A

nem EU származású árukra a szabályok szerinti,

egyéb vámtételek vonatkoznak. 

 

 

Mikortól szükséges a vámáru nyilatkozatokat
írásban/elektronikusan benyújtani? 
 
Amennyiben a szállítmány értéke nem haladja meg az

1000 EUR értéket és az 1000 kg nettó súlyt, valamint

az árukra nem vonatkoznak tilalmak, korlátozások

vagy egyéb különleges alaki export követelmények,

illetve export-visszatérítés vagy egyéb, például adó-

vagy illetékmentes az ügylet, abban az esetben a

szállítmány nyilvántartásba vehető közvetlenül a

kimenő vámhivatalnál. 

 

 

Van-e egyszerűsítés a vámügyeket illetően? 
 

Igen. A Brexitet követően is számos eljárás egy-

szerűsítésére lehet számítani. Ilyen például az

"engedélyezett feladó" vagy "engedélyezett gazdasági

szereplő (AEO)" elve.  

 

Figyelem: Minden egyszerűsítés gyakorlata a

vámhatóság jóváhagyását követően lehetséges. 

Engedélyezett feladóként szállítmányozási folyamato-

kat hajthat végre az árutovábbítási eljárás során

anélkül, hogy az árut az indulás helyén kellene be-

mutatnia, vagy a megfelelő árutovábbítási nyilatkoza-

tot benyújtania. 

 

Az AEO státusz azonban ettől nagyobb előnyökkel is 

jár. 

 

 

 

 

Többek között: 

 
 Jelentés kézhezvétele az összefoglaló nyilatkozatot
követő esetleges ellenőrzésről 

 Biztonsági adatok megadása nem szükséges az

export regisztráció folyamatában  

 Ellenőrzött tételek esetén elsőbbségi kezelés  

 

 

Mi történik szabadkereskedelmi megállapodás
vagy vámunió hiányában az Egyesült Királyság és
az EU között?  

Az Egyesült Királyság és az EU is WTO tagok. A

"hard Brexit" esetén, az Egyesült Királyság és az EU

közötti kereskedelem a WTO szabályainak

megfelelően történik. Németország, EU és az

Egyesült Királyság között már nem lesz szabad az

áruk mozgása, ahogyan az jelenleg az európai

egységes piacon történik. 

 

 

Melyek a WTO szabályok?  

A WTO szabályzata a 164 WTO ország közös

alapelve. A WTO elsődleges célja az akadálymentes  

globális kereskedelem megteremtése. Ez magában

foglalja a tarifával kapcsolatos kereskedelmi

akadályokat (különösen a vámokat) és a nem tarifális

jellegű (pl. műszaki szabványokat és rendelkezéseket

vagy időigényes bürokratikus) rendelkezéseket. 

 

A WTO legfontosabb alapelvei a következők: 

 
 A legnagyobb kedvezmény elve: a WTO tagjai
azonos kedvezményeket kötelesek minden tagor-
szágnak nyújtani.  

 A viszonosság elve: A viszonosság elve különösen

a tarifák esetén lényeges – amennyiben egy ország

kedvezményt nyújt egy másiknak, a kedvezményt

élvező ugyanazon előnyt biztosítja viszont.

 

Példa: Hard Brexit valósult meg, és egy uniós vállalat

2022-ben az Egyesült Királyságba kíván autót szál-

lítani; a WTO vámtétele 10 százalék (2018. októbere

óta). Az Egyesült Királyság nem alkalmazhat 15% -os

vámtételt az EU-ból származó árukra, mivel ez nem

felel meg a legnagyobb kedvezmény elvének. A sza-

badkereskedelmi megállapodás egészen 0%-ig

csökkentést tesz lehetővé. 

 

Vámmentes szállítás általában csak a szabad-

kereskedelmi megállapodással rendelkező országok

között, vagy a vámunió esetén lehetséges.

Természetesen vannak olyan termékek, amelyekre

vonatkozóan a WTO szabályai 0%-os vámtételt írnak

elő. 
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Mi a teendő ideiglenes behozatal esetén Nagy-
Britannia területére?  

Egészen eddig, az ideiglenes behozatal, pl.

kereskedelmi vásárokra vagy szakma gyakorlásához

szükséges felszerelések esetén, szabad volt. A Brexit

után két lehetőség várható: ideiglenes használat vagy

Carnet A.T.A. 

 

A Carnet A.T.A. egy nemzetközi vámengedély-

dokumentum, amely megkönnyíti a fent említett áruk

ideiglenes kivitelét. Az előfeltétel az, hogy az árukat

az ideiglenes kivitel után, minden változtatástól

mentesen szállítsák vissza az EU területére. A Carnet

A.T.A. vámügyi dokumentumként szolgál mind az EU,

mind a rendeltetési ország vámhatóságai számára,

amely lehetővé teszi a gyors feldolgozást. 

Nincs szükség további vámalakiságra. A behozatali

országokban nem szükséges vám- vagy

biztosítékfizetés. A kibocsátó iroda a helyileg illetékes

ipari és kereskedelmi kamara. 

 

A lehetőség előfeltétele azonban, hogy az Egyesült

Királyság továbbra is részt vegyen a Carnet A.T.A.

folyamataiban a Brexitet követően. 

 

A Brexit hatással lesz az export-szabályozásra?  

Igen. Az Egyesült Királyság EU-kilépését követően az

EU vállalatok által felülvizsgálandó rendelkezések

köre növekszik. Ez kifejezetten az európai, harmadik

országba irányuló kiviteli exportellenőrzésre vonat-

kozik. A viszonylag ritkának számító transzfer

engedélyek helyett az exportengedélyek sokkal

gyakrabban szükségesek. 

 

Valószínű, hogy az Egyesült Királyság kiváltságos

helyet foglal majd el az exportellenőrzésre kö-

telezettek között, így sok esetben egyetemes engedé-

lyezési eljárások használata lehetségessé válik. 

 

Mire kell odafigyelni a Brexitet követően az im-
portra vonatkozóan?  

Csakúgy, mint az export esetében, a vállalatoknak a

már betartandó nemzeti rendelkezéseken túl a Brexit

után is be kell tartaniuk az importra vonatkozó európai

rendelkezéseket. Egyes termékekre a nemzetközi

rendelkezések és szerződések, valamint az uniós

rendelkezések alapján korlátozások vonatkoznak. 

 

 

 

 

 

 


