e-oktatási program
UVK – Áttekintés
A tanfolyam tanulságai
Ismételjük át, hogy mit tanultunk ebben az áttekintő modulban.

1 Oktatási célok
A 105 perces képzés végére tisztában lesz a következőkkel:
 az Uniós Vámkódexszel (UVK);
 az UVK jogszabálycsomag különböző jogszabályaival: a felhatalmazáson alapuló jogi
aktussal (FJA), a végrehajtási jogi aktussal (VA), a felhatalmazáson alapuló átmeneti
rendelettel (ÁFJA) és a munkaprogrammal;
 az UVK keretelvével, annak főbb eljárásaival és szabályaival;
 az UVK a vámtisztviselők és a gazdálkodók napi tevékenységére gyakorolt pozitív
hatásával;
 a munkaprogram ütemezésével.

2 Mi az az UVK?
Az Uniós Vámkódex (UVK):
- kötelezővé teszi az elektronikus tranzakciókat;
- az összes tagállam vámhatósága esetében leegyszerűsíti a vámeljárásokat;
- kötelezővé teszi az elektronikus úton történő kommunikációt a vámhatóságok között,
valamint a gazdálkodók és az Európai Bizottság között.
Az UVK bevezetéséért a hozzá tartozó Felhatalmazáson alapuló rendelet (FJA) és Végrehajtási
rendelet (VA) felel.
Az UVK 2016 májusával hatályba lépett, ugyanakkor a végrehajtása a támogató informatikai
rendszerek életbe lépésétől függ. Az átmeneti időszakot, amely várhatóan 2025-ig fog tartani,
a Felhatalmazáson alapuló átmeneti rendelet (ÁFJA) szabályozza.
Az UVK munkaprogramja az UVK megfelelő alkalmazása érdekében a MASP alapján részletekre
kiterjedő tervezetet fektet le az elektronikai rendszerek kialakítására vonatkozóan.
A Bizottság tagállami szakértőkkel szoros együttműködésben üzleti folyamatmodelleket (BPMeket) dolgozott ki, amelyek bemutatják az UVK, FJA és VA következtében fellépő folyamati
követelményeket. Ezek a BPM-ek kérésre elérhetők.
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3 UVK – főbb eljárások és előnyök
3.1 Vámeljárások és vám-árunyilatkozatok
A vámeljárások a következők: áruk szabad forgalomba bocsátása, különleges eljárások és
kivitel.
Egy gazdálkodó akkor nyújtja be a vám-árunyilatkozatot, ha az egyik UVK-eljárást alkalmazni
akarja az áruira, amely következésképpen vámügyi folyamatokat indít el, például a vám
kiszámítását. A vám-árunyilatkozatokat elektronikus úton kell benyújtani.
Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére a vámeljárásokat és a vám-árunyilatkozatokat
illetően:
-

A vám-árunyilatkozatok adatharmonizációja
Vám elé állítási értesítés
Feladatok kereskedőkre való átruházása

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére a vámeljárásokat és a vám-árunyilatkozatokat illetően:
-

Az egyszerűsített vám-árunyilatkozatok lehetővé teszik, hogy egy kereskedő
felgyorsítsa a logisztikai folyamatot
A vámkezelés során a vám-árunyilatkozat esetén előírt bizonyos részletek és/vagy
bizonylatok elhagyhatók
A szabványos nyilatkozat lehetővé teszi az áruk vám elé állítását a gazdálkodó
telephelyén, a saját elektronikus rendszerében
Az önértékelés lehetővé teszi egy kereskedő számára a fizetendő behozatali, valamint
kiviteli vám összegének meghatározását
Az áruk EIDR segítségével történő vámoltatása esetén kevesebb adat benyújtására van
szükség
Központi vámkezelés és EIDR a megbízható gazdálkodóknak
A vám-árunyilatkozatokat elektronikus úton kell benyújtani
Az adminisztratív terhek könnyítése
Gyorsabb vámkezelés
Adatharmonizáció
Vám elé állítási értesítés

3.2 Áruk beléptetése és átmeneti megőrzése
Az „áruk beléptetése” fogalom arra a folyamatra utal, amelynek keretében az áruk belépnek az
uniós vámterületre.
Mikor az áruk uniós vámterületre érkeznek, a gazdálkodók megadják a szükséges
információkat az elektronikus belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatban (ENS). Ennek a
dokumentumnak a segítségével a vámhatóságok elvégezhetik a biztonsági és védelmi célokat
szolgáló elektronikus kockázatelemzést, valamint az esetlegesen szükséges kockázatalapú
ellenőrzéseket.
A nem közösségi árukat a vámhatóságok előtt történő bemutatás pillanatától kezdve a
vámeljárás megindításáig, illetve az újrakivitel időpontjáig ideiglenes tárolás alatt kell tartani.
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Birtokosuk az ideiglenes tárolás ideje alatt is hozzáférhet az árukhoz.
Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére az áruk beléptetését és átmeneti megőrzését
illetően:
-

Fejlődés a biztonság és védelem terén az EU külső határain megvalósított
kockázatkezelés kapcsán
Javított adatminőség
Más tagállamok vámhatóságaival való megerősített együttműködés a kockázatelemzés
terén
Hatékonyabb koordinációs szabályozás a szállítói láncban
Magasabb fokú együttműködés más kormányzati szervekkel és a határellenőrzésért
felelős intézményekkel
Újabb biztonsági szint a légi szállítmányok esetében a rakodás előtti légiszállítmányinformációk (PLACI) nevű rendelkezés bevezetésével
Egyszerűbb nyomon követés – az ideiglenes tárolás átláthatóbbá válik a maximális
időtartam 90 napra történő módosításával

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére az áruk beléptetését és átmeneti megőrzését illetően:
-

-

A többszörös benyújtás lehetősége megkönnyíti az ENS-adatok vámhatóságok felé
történő biztosítását
Lehetőség annak eldöntésére, hogy az összes ENS-adatot egyszerre vagy több
különböző adatkészletben nyújtják-e be, különböző szereplők révén
Légi szállítás esetén az ENS-adatot korábban megadták, és a vámhatóságok által
esetlegesen elrendelt kockázatcsökkentő intézkedések nem okoznak jelentős
fennakadást a szállítói láncban
Egyszerűbb vámeljárás a maximális időtartam meghosszabbítása/egyszerűsítése során
Az áruk átmeneti megőrzés alá helyezésének lehetséges meghosszabbítása a
vámeljárás engedélyezéséig
Engedélyezett a vám későbbi megfizetése
Egyszerűbb logisztika annak köszönhetően, hogy az áruk árutovábbítási árunyilatkozat
benyújtása nélkül is átmeneti megőrzésbe helyezhetők

3.3 Áruk szabad forgalomba bocsátása
Azok a nem uniós áruk, amelyekkel a közös piacon terveznek kereskedni, illetve amelyeket
uniós vámterületen belül magáncélú felhasználásra vagy fogyasztásra szánnak, a szabad
forgalomba bocsátás nevű eljárás alá esnek.
Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére a szabad forgalomba bocsátást illetően:
-

Az elektronikus vám-árunyilatkozatok leegyszerűsíti a nyilatkozatok kezelését;
Gyorsabb nyilatkozatérvényesítési folyamat

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére a szabad forgalomba bocsátást illetően:
-

A vámnyilatkozatok elektronikus úton történő beadásának lehetősége csökkenti az
adminisztratív terheket, és felgyorsítja a vám-árunyilatkozat benyújtásának folyamatát
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-

Az önértékeléshez, a központi vámkezeléshez és a nyilatkozattevő adatbázisába való
bekerüléshez (EIDR) kapcsolódó egyszerűsítések csökkentik az adminisztratív terheket

3.4 Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás
A KTF fogalma a vámjogszabályok és különösen a tarifális besorolás egységes alkalmazásának
biztosítását szolgálja.
A KTF-határozatot a tagállamok hatóságai bocsátják ki egy gazdálkodó kérésére, és
jogbiztonságot nyújt a gazdálkodó áruinak tarifális besorolása tekintetében. A tarifális
besorolás képezi a vámok, az export-visszatérítések és egyéb díjak, például a dömpingellenes
vámok meghatározásának alapját.
A KTF-határozat az összes tagállamra, valamint a jogosultra egyaránt kötelező érvényű.
A KTF-határozatok alkalmazhatók a vámeljárásokra. Mivel a KTF-határozat kötelező érvényű a
jogosultra nézve, a KTF-et fel kell tüntetni a vám-árunyilatkozatban.
Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére a KTF-et illetően:
-

A központi szinten végbemenő pontosabb megfigyelés több megfigyelési adat révén
Az érvényes és érvénytelen KTF-ek hatékonyabb ellenőrzése
A KTF-határozat a címzettre nézve kötelező érvényű
Az EBTI-rendszer megkönnyíti az egyeztetéseket a vámhatóságok között a KTFengedélyek engedélyezése és az ezt követő kezelés tekintetében
A nemzeti vámhatóság által kibocsátott KTF-határozatokat bevezetik az európai
kötelező érvényű tarifális felvilágosítási rendszerbe (EBTI)

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére a KTF-et illetően:
-

-

egyszerűsített és homogenizált eljárások, amelyek vámhatározatként kezelik a KTF-et.
Magasabb fokú jogbiztonság a tarifális besorolás tekintetében
Biztosítva vannak a gazdálkodók közötti egyenlő versenyfeltételek
Rendszeresebb felülvizsgálat a KTF-határozatok rövidebb időtartama miatt
Az uniós vámügyi kereskedői portál a kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF-BTI)
számára lehetővé teszi a KTF-kérelmek és engedélyek elektronikus feldolgozását és
tárolását
Az uniós vámügyi kereskedői portál a kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF-BTI)
számára lehetőséget biztosít arra, hogy a KTF-határozatokat egyetlen, Unió-szerte
összehangolt interfészen nyújtsák be és kezeljék

3.5 Áruk származása
A származás az áruk gazdasági hovatartozására utal. Kétféle származás létezik: Nem
preferenciális és preferenciális. Az áruk behozatali vámkezelését a származásuk határozza meg.
A nem preferenciális származás segítségével meghatározzák a különböző intézkedések vagy
vámkontingensek alá tartozó termékek származását.
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A preferenciális származás bizonyos tarifális kedvezményeket biztosít azon országok közötti
árukereskedelemre vonatkozóan, amelyek ilyen irányú (kölcsönös) megállapodást kötöttek,
vagy ha egyik fél (egyoldalúan) és autonóm alapon ezt megadta. A kedvezményes vámtarifa
általában csökkentett vagy vámmentes beléptetést tartalmaz.
Míg minden áru minden esetben nem preferenciális származású, rendelkezhetnek
preferenciális származással is, ha létezik erre vonatkozó preferenciális rendelkezés. A
származást teljes egészében egyetlen országban létrejött vagy előállított áru vagy feldolgozott
termékek esetében lehet megállapítani.
A termék származó státuszának a vámhatóság általi ellenőrzése érdekében a kereskedelmet
folytató partnerországok között igazgatási együttműködési eljárásokat hoztak létre.
Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére az áruk származását illetően:
-

-

A jogszabály nagyobb átláthatóságot eredményez, mivel a Vámkódexen kívüli
rendelkezések is bekerültek az UVK-ba
A KSZF-határozat a címzettre nézve kötelező érvényű
Az UVK több termékre vonatkozóan is bevezeti a származási hely megállapítására
használható nem preferenciális listaszabályokat, illetve csökkenti az adminisztrációs
terheket.
Az FJA nem preferenciális származásra vonatkozó kötelező érvényű szabályai
egyszerűsítik a származási hely megállapítását
Az a lehetőség, hogy eseti alapon határozzák meg az áruk származási helyét,
egységesebb alkalmazást biztosít a különböző tagállamokban
Az exportőrök által szélesebb körben kihasznált preferenciális származás öntanúsítása
csökkenti a vámhatóságokra nehezedő terheket

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére az áruk származását illetően:
-

Egyszerűsített és homogenizált eljárások, amelyek vámhatározatként kezelik a KSZF-et.
Az FJA nem preferenciális származásra vonatkozó kötelező érvényű szabályok szélesebb
körű alkalmazását teszi lehetővé, ami magasabb fokú jogbiztonságot eredményez
Nagyobb rugalmassággal jár, hogy nem vonatkoznak szabályok a nem preferenciális
származás bizonyításának formátumára (bizonyos termékeken kívül)
A gazdálkodók egyenlő bánásmódban részesülnek
Mivel a KSZF a címzettjére nézve kötelező, biztosítva vannak a gazdálkodók közötti
egyenlő versenyfeltételek

3.6 Vámérték-megállapítás
A vámérték-megállapítás keretében meghatározzák a vámértéket. A vámérték az alap a vám
(ad valorem vám) és az importált termékek után fizetett héa kiszámításához, illetve a
kereskedelmi statisztika elkészítéséhez.
Az értékmegállapításra vonatkozó jogszabályok alapját a Kereskedelmi Világszervezet (WTO)
vámérték-megállapítási egyezménye képezi, amely a WTO összes tagjára nézve kötelező
érvényű.
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Amennyiben egy áruszállítmány az EU-n kívülről érkezik, a gazdálkodó részletesen megadja az
értékét a vámhatóságoknak, közvetlenül a behozatali nyilatkozatban. A vámértékbevallás a
Közös Vámtarifán (CCT) alapul, és csak akkor kell benyújtani, ha az áru értéke meghaladja a
20 000 EUR-t.
Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére a vámérték-megállapítást illetően:
-

-

A papíralapú vámértékbevallás (DV1) megszüntetése, valamint a fontos értékelési
adatok elektronikus vám-árunyilatkozatba történő felvétele hozzájárul a vámkezelés
hatékonyabbá tételéhez
A jogszabály egyértelmű és harmonizált, így kevesebb adminisztratív teherrel jár
Kevesebb vita merül fel, és tovább csökken annak az esélye, hogy hasonló ügyekben
eltérő határozat szülessen

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére a vámérték-megállapítást illetően:
-

-

A vámértékbevallás (DV1) elemei közvetlenül bekerülnek a vám-árunyilatkozatba
A „vámérték megállapításának leegyszerűsítéséhez szükséges engedély” hatóköre
kiterjesztésével egyszerűbbé vált a kereskedelem, és csökkentek az adminisztratív
költségek, lehetővé téve a konkrét feltételek alapján történő meghatározást
Több lehetőség a vám-árunyilatkozat benyújtásakor az olyan egyszerűsítésekre való
engedélyezettségre, amelyek a teljes érték bizonyos elemeire vonatkoznak
Az egyértelműség és a biztos meghatározhatóság egyenlő versenyfeltételeket
eredményez
A részletes vámáru-nyilatkozathoz szükséges adatok biztosítására vonatkozó
határértéket 20 000 EUR-ra növelték

3.7 áruk vámjogi státusza
A „vámjogi státusz” az áruk uniós áru vagy nem uniós áru státuszára vonatkozik.
Uniós áruknak tekinthetők a következők: a) teljes egészében uniós vámterületen létrejött áruk;
b) az uniós vámterületre behozott és ott szabad forgalomba bocsátott áruk; és c) az uniós
vámterületen létrejött vagy előállított áruk, amelyek kizárólag a fentiekben hivatkozott árukból
állnak.
Minden más áru nem uniós árunak minősül: a) nem teljes egészében az uniós vámterületen
jöttek létre; b) egy másik országból vagy területről léptek be az uniós vámterületre, és még
nem bocsátották őket szabad forgalomba; és c) elveszítették „uniós áru” vámjogi státuszukat.
Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére az áruk vámjogi státuszát illetően:
-

Az elektronikus PoUS hozzájárul a kezelés és a szabályozás minőségének javításához
Csökkenek az adminisztratív terhek

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére az áruk vámjogi státuszát illetően:
-

Az elektronikus PoUS csökkenti az adminisztratív terheket
Az engedélyes kibocsátó státusz időt és erőfeszítést takarít meg
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3.8 Vámtartozás
A vámtartozás egy személy azon kötelezettsége, amelynek értelmében meg kell fizetnie a
hatályban lévő jogszabályok szerint az áruk importálása és exportálása után járó vám összegét.
Vámtartozás keletkezik megfelelés, szabad forgalomba bocsátás vagy ideiglenes behozatal,
illetve meg nem felelés miatt.
Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére a vámtartozást illetően:
-

-

Egyszerűsítették a szabálytalan vámtartozásokra vonatkozó szabályokat
Az import- vagy exportvám összegét egy alapszabály határozza meg
Azok a személyek, akik vám-árunyilatkozatot nyújtanak be, és szándékosan valótlan
adatokat adnak meg benne, illetve jóhiszeműen olyan valótlan adatokat nyújtanak be,
amelyekről észszerűen tudniuk kellett volna, hogy nem felelnek meg a valóságnak,
adósnak számítanak, és vámtartozás megfizetésére kötelezhetők
Konszolidálták és egységes szerkezetbe foglalták a meg nem felelés miatti
vámtartozásra vonatkozó rendelkezéseket

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére a vámtartozást illetően:
-

A szabálytalan vámtartozások bekövetkezéséhez vezető hibák a legtöbb esetben
kijavíthatók
A vámtartozás a legtöbb esetben megszüntethető

3.9 Biztosíték
A biztosíték az a pénzügyi fedezet, amely a vámokat és egyéb, ideiglenesen felfüggesztett
terheket fedez. Olyan terhek esetében van rá szükség, amelyek felmerülhetnek vagy amelyek
felmerültek (pl. szabad forgalomba bocsátás)
A biztosítékot az adott vámeljáráshoz benyújtott vám-árunyilatkozat benyújtásának
pillanatában kell nyújtani.
Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére a biztosítékot illetően:
-

A biztosítékok nyomon követését a központi biztosítékkezelő rendszer látja el
Az elektronikus rendszernek köszönhetően javult a biztosítékok pontossága,
egységessége és nyomonkövethetősége

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére a biztosítékot illetően:
-

A kötelező biztosíték alkalmazásának kiterjesztése biztosítja a gazdálkodók számára az
egyenlő bánásmódot
Az AEOC-státusz tulajdonosaként kérhető a csökkentett összegű összkezesség
engedélyezése
A vámhatóságok is elvégezhetik a kezesek akkreditálását, ami jelentősen leegyszerűsíti
a folyamatot
Az akkreditált kezesek (pl. hitelintézetek, pénzügyi intézmények és biztosítók) esetében
nincs szükség a vámhatóságok jóváhagyására
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3.10 Tranzittól eltérő különleges eljárások
Az Uniós Vámkódex (UVK) különleges eljárásainak célja a nemzetközi versenyképesség
elősegítése és a kiviteli lehetőségek javítása.
Az UVK a különleges eljárások alábbi négy fő kategóriáját különbözteti meg egymástól:





Árutovábbítás: belső és külső árutovábbítás
Megőrzés: vámraktározás és vámszabad terület.
Meghatározott felhasználás: ideiglenes behozatal és meghatározott célra történő
felhasználás
Feldolgozás: aktív és passzív feldolgozás

Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére az árutovábbítástól eltérő különleges eljárásokat
illetően:
-

A különleges eljárások egyszerűsítése és a vámhatározatokkal való összehangolása
megkönnyíti a különböző típusú különleges eljárások kezelését
Könnyebbé vált a különleges eljárásokra vonatkozó engedélyek kezelése és nyomon
követése, mert összhangba kerülnek a többi vámhatározattal
Minden tagállamban az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a különleges
eljárások hatálya alá helyezett áruk esetében kötelező a biztosíték kiváltása
Az informatikai eszközök segítenek az engedélyek és a feldolgozási eljárások megfelelő
alkalmazásában
Egyszerűbben elvégezhető és pontosabb elektronikus számítások a behozatali vámok
összegének kiszámításához
A gazdasági feltételek vizsgálata az Európai Unió szintjén történik, így biztosítva a
tagállami intézkedések harmonizálását
A vámraktárak típusainak száma csökken
Csak egy típusú vámszabad terület létezik
A meghatározott célra történő felhasználás különleges eljárásnak számít, a különleges
eljárásokat szabályozó horizontális rendelkezések pedig alkalmazhatók a
meghatározott célra történő felhasználásra

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére az árutovábbítástól eltérő különleges eljárásokat
illetően:
-

A szokásos kezelési módok esetén sehol nincs szükség engedélyre
A feldolgozási eljárások során a szabványosított információcsere (INF) módja
alapértelmezés szerint elektronikus
A különleges eljárások számítógépesítése és automatizálása csökkenti a papíralapú
adminisztrációt, és gyorsabb logisztikához vezet
A helyettesítő áruk körének szélesítésével új üzleti lehetőségek nyílnak meg
Magasabb fokúvá vált a jogbiztonság, és javult az átláthatóság
A gazdasági feltételek vizsgálatának az EU szintjére való áthelyezése hozzájárul az
egyenlő bánásmódhoz
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3.11 Árutovábbítás
Az árutovábbítás a különleges eljárások négy kategóriájának egyike. Olyan vámeljárás,
amelynek célja, hogy megkönnyítse az áruk egy vámterület két pontja, egy másik vámterületen
keresztül, illetve két vagy több vámterület között történő szállítását.
A leggyakrabban használt és hasonló árutovábbítási eljárások az uniós és egységes
árutovábbítási eljárások, amelyeket a következő módon lehet alkalmazni:




az NCTS-rendszerben – főleg közúti szállítás esetén;
papíron vasúti, tengeri és légi árufuvarozás esetén engedélyezett gazdálkodóknak;
elektronikus manifesztek használatával tengeri és légi árufuvarozás esetén
engedélyezett gazdálkodóknak.

Az UVK előnyei vámtisztviselők részére az árutovábbítást illetően:
-

Az elektronikus fuvarokmány megkönnyíti a vámhatóság által történő validációt
Egyszerűbb érvényesítés és ellenőrzés az érzékeny áruk árutovábbítását illetően

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére az árutovábbítást illetően:
-

A bevezetett elektronikus bejegyzések és az egyszerűsített eljárások csökkentik az
adminisztratív terhet
Az elektronikus fuvarokmány árutovábbítási árunyilatkozatként észszerűsíti az
árutovábbítási eljárásokat
Az egyszerűbb logisztika révén az áruk anélkül kerülnek átmeneti megőrzésbe, hogy
árutovábbítási árunyilatkozatot kelljen benyújtani
Az érzékeny árukra vonatkozó szabályokat harmonizálták és jobban megismerték
Az eljárás egyszerűsítése érdekében az érzékeny árukra (az ásványolaj, cigaretta,
alkohol) az NCTS-rendszer a normál szabályokat alkalmazza

3.12 Kivitel
A gazdálkodók az alábbi négy eljárás egyikével szállíthatnak árut uniós vámterületen kívülre:





kivitel,
újrakivitel,
vámszabad területekről való és átmeneti megőrzésben lévő áruk újrakivitele, illetve
kivitelt követő árutovábbítás.

Az UVK megkönnyíti továbbá az alábbi kivitelhez és kiviteli alakiságokhoz kapcsolódó
különleges eseteket: jövedéki termékek, osztott szállítmány, keresési eljárás és elterelés.
Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére a kivitelt illetően:
-

A rendszer magas szintű elérhetősége megkönnyíti a nyilatkozatok kezelését, valamint
felgyorsítja a folyamatot
Az osztott szállítmányok kezelése elektronikus úton történik az AES-en belül
Az UVK egyértelműen definiálja a kivitelt követő árutovábbítás esetét

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére a kivitelt illetően:

UVK – áttekintés: A tanfolyam tanulságai

9

-

Az elektronikus rendszer csökkenti az adminisztratív terheket, gyorsabbá teszi a
logisztikai műveleteket, és felgyorsítja a vám-árunyilatkozat benyújtásának folyamatát
A központi vámkezelés és az EIDR egyszerűsítésen esett át
A teljesen automatikus elektronikus rendszerek nagyobb arányú használata csökkenti a
nyitott árumozgások számát

3.13 Vámhatározatok
Az UVK szerint „határozatnak” számít minden olyan tevékenység, amelynek keretében a
vámhatóságok:



a vámjogszabályok alapján határozatot hoznak egy adott ügyben; és
a határozat joghatást gyakorol az érintett személyre vagy személyekre.

Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére a vámhatározatokat illetően:
-

-

Az UVK általánosságban véve minden vámhatározatra alkalmazandó, és kitölti az összes
joghézagot a határozatok „életciklusában” (a különleges esetek kivételével)
A szabályok és folyamatok harmonizálása és az elektronikus ügyintézésre való áttérés
együttesen jóval hatékonyabbá teszi a vámhatározatok kezelését és ellenőrzését
A CDS a kérelmek és az engedélyek elektronikus kezelésével szabványosítja a
vámhatározatokkal kapcsolatban benyújtott kérelmekre vonatkozó engedélyeket, a
határozathozatalt, valamint a határozatkezelési folyamatokat
A gazdasági feltételek vizsgálata uniós szinten megy végbe, így csökkentve a nemzeti
vámhatóságok terheit, átláthatóságot és következetességet eredményezve
A CDS megkönnyíti az egyeztetéseket a vámhatóságok között a vámhatározatok
engedélyezése és az ezt követő kezelések tekintetében

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére a vámhatározatokat illetően:
-

-

Harmonizálták a vámhatározatokra vonatkozó szabályokat
A kérelemre válaszul meghozott vámhatározatok esetében a kétlépéses eljárást
alkalmazzák: kérelem befogadása, majd határozathozatal
A CDS lehetővé teszi az engedélyezéssel kapcsolatos összes adathoz való elektronikus
úton való hozzáférést, illetve a hitelesítést egyetlen, az EU teljes területét lefedő
központi interfész segítségével (UUM és DS)
Lehetőség a meghallgatáshoz való jog gyakorlására olyan vámügyi esetben, amelyre
meghatározott határidők érvényesek
Lehetőség a jogorvoslati jog gyakorlására
A gazdasági feltételek vizsgálata uniós szinten megy végbe, amely nagyobb fokú
következetességgel jár

3.14 Engedélyezett gazdálkodó
Az engedélyezett gazdálkodók megbízhatóan működő, ezért alacsony kockázatot jelentő
gazdálkodók. Ennek eredményeként ezek a szereplők bizonyos előnyöket élveznek a
vámhatóságoknál. Ebből eredően az AEO-státusszal rendelkező szereplőkre kevesebb
adminisztrációs teher hárul, így a logisztikai műveleteket gyorsabban végezhetik el.
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Az AEO-engedélyeket egységes kritériumok szerint adják meg, és az összes tagállamban
elismerik őket.
Az UVK előnyei a vámtisztviselők részére az engedélyezett gazdálkodó fogalmát illetően:
-

-

Az engedélyezett gazdálkodóval kapcsolatos eljárások összhangban állnak a többi
vámhatározattal
Az engedélyezett gazdálkodóval kapcsolatos eljárások integráltak és egyszerűsítettek
Egyszerű nyomon követés és kezelés
Az engedélyezett gazdálkodóval kapcsolatos szabályok és folyamatok harmonizálása
és a számítógépesített ügyintézésre való áttérés együttesen hatékonyabbá teszi a
kezelést és a nyomon követést a vámtisztviselők számára
A biztonsági és védelmi előírásoknak való megfelelés érdekében a vállalat legalább egy,
a biztonsági irányelvekért felelős személyt foglalkoztat

Az UVK előnyei a gazdálkodók részére az engedélyezett gazdálkodó fogalmát illetően:
-

-

Az AEO-engedély igénylésének folyamata összhangba kerül a többi,
vámhatározatokhoz tartozó engedély igénylésének eljárásaival az AEO-engedélyezésre
vonatkozó kétlépéses megközelítést követően (kérelem befogadása, majd
határozathozatal)
Az AEO kérelmezési és engedélyezési eljárások teljes mértékben elektronikus úton
történnek
Az AEO-státusz odaítélésére vonatkozóan szigorúbb elvárások érvényesek, ami egyenlő
versenyfeltételeket teremt a gazdálkodók számára
Az AEOC-engedély megszerzését követően a vámügyi egyszerűsítések könnyebben
hozzáférhetők lesznek, ami jelentősen csökkenteni fogja az adminisztrációs terheket
Az engedélyezett gazdálkodók (eAEO) számára létrehozott uniós vámügyi kereskedői
portál használata lehetőséget biztosít arra, hogy az AEO-kérelmeket és határozatokat
egyetlen, Unió-szerte összehangolt interfészen nyújtsák be és kezeljék

Ne feledje, ez mindössze a tanfolyam által átadni kívánt legfontosabb információk rövid és
érthető
összefoglalása.
Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának kiadásaiban közzétett európai uniós jogszabályok
tekintendők hitelesnek. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a
képzéssel kapcsolatosan.
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