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1 BEVEZETÉS
1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA
E dokumentum fő célja, hogy az ügymenethez kapcsolódó felhasználói kézikönyvet biztosítson a
vámhatósági határozatok rendszeréhez. A vámhatósági határozatokat kezelő rendszer (Customs
Decisions Management System, CDMS) és a gazdasági szereplőknek szóló uniós portál (EU Trader
Portal, EU TP) végfelhasználói számára kínál olyan dokumentációt, amely támogatja őket a
vámhatósági határozatokkal kapcsolatos ügymenet értelmezésében.

1.2 ALKALMAZÁSI KÖR
A jelen dokumentum a vámhatósági határozatokkal kapcsolatos ügymenet bemutatására törekszik,
ami lehetővé teszi az olvasó számára, hogy behatóbban megismerkedjen a vámhatósági határozatok
ügymenetének fogalmaival.
A dokumentum jogilag nem kötelező érvényű, hiszen célja, hogy hozzáadott értéket nyújtson a
vámhatósági határozatok rendszerét használók számára.

1.3 CÉLKÖZÖNSÉG
A dokumentum a vámhatósági határozatok rendszerén belül különböző háttérrel és operatív
szerepkörrel rendelkező olvasóknak szól. Ide tartozhatnak:
• az uniós nemzeti közigazgatási szervek;
• az uniós tisztviselők;
• vámtisztviselők az EU-n belül – a CDMS alkalmazás felhasználóiként;
• a gazdasági szereplők uniós közössége – az EU TP alkalmazás felhasználóiként.

1.4 A DOKUMENTUM FELÉPÍTÉSE
A dokumentum a következő fejezetekből áll:
• 1. fejezet: Bevezetés – a jelen felhasználói kézikönyv bevezetője;
• 2. fejezet: Alkalmazandó és referenciadokumentumok – felsorolja az összes alkalmazandó
és referenciadokumentumot;
• 3.
fejezet:
Terminológia
–
fogalommeghatározásokat ismerteti;

a

dokumentumban

használt

betűszavakat

és

• 4. fejezet: Változásnapló – a változatokba bevitt változtatásokat ismerteti;
• 5. fejezet: Vámhatósági határozatok rendszere – Alkalmazási kör és felépítés – az
ügymenet, valamint a rendszer és részelemeinek makroszintű áttekintését tartalmazza;
• 6. fejezet: Kérelem befogadása – azt a folyamatot mutatja be, amely a gazdasági szereplő
által benyújtott kérelemtől annak a vámhatóságok általi befogadásáig tart;
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• 7. fejezet: Határozathozatal – azokat a különböző lépéseket írja le, amelyek segítségével a
vámhatóságok (a megkeresett tagállamo(ka)t is beleértve) döntenek az engedély megadásáról;
• 8. fejezet: Kiigazítások kezelése – ismerteti, hogy a kérelmező hogyan tudja még az engedély
megadása előtt kiigazítani kérelmét;
• 9. fejezet: Kiegészítő információk – ismerteti, hogyan igényelhet a vámtisztviselő kiegészítő
információkat az engedélyt kérelmező gazdasági szereplőtől;
• 10. fejezet: Határidő meghosszabbítása – részletesen kifejti a határozathozatal határidejének
meghosszabbítását lehetővé tevő okokat és körülményeket;
• 11. és 12. fejezet: Egyeztetés az érintett tagállamokkal (1) és Egyeztetés az érintett
tagállamokkal (2) – a határozathozó vámhatóság és az érintett tagállam(ok) közötti
kommunikációt mutatja be, amelyre akkor kerül sor, ha az utóbbinak visszajelzést kell adnia;
• 13. fejezet: Visszavonás – elmagyarázza, hogyan kell kezelni a kérelem visszavonására
irányuló kérést;
• 14. fejezet: Jogorvoslati jog – bemutatja, hogy a gazdasági szereplő hogyan nyújthat be
jogorvoslati kérelmet a vámhatóságok által hozott bármely határozat ellen;
• 15. fejezet: Felfüggesztés – az engedély felfüggesztésére irányuló folyamatokat határozza
meg;
• 16. fejezet: Módosítás – az engedély módosítására irányuló folyamatot mutatja be;
• 17. fejezet: Megsemmisítés – az engedély megsemmisítésére irányuló folyamatot fejti ki;
• 18. fejezet: Visszavonás – az engedély visszavonására irányuló folyamatot határozza meg;
• 19. fejezet: Újraértékelés – az engedély újraértékelésére irányuló folyamatot ismerteti;
• 20. fejezet: Meghallgatáshoz való jog – meghatározza, hogy a gazdasági szereplő hogyan
fejezheti ki álláspontját a (jövőbeli) engedélyével kapcsolatos bármely határozatot illetően.

Az 1–5. fejezetek kivételével mindegyik fejezet legalább a következő részeket tartalmazza:
1. A folyamatban részt vevő érdekelt felek: amely felsorolja a folyamatban valamilyen
szerepet játszó szereplőket (érdemes megjegyezni, hogy a szerep „passzív” is lehet, azaz
előfordulhat, hogy a szereplő csupán értesítést kap, és a részéről nincs szükség
intézkedésre);
2. Ügymenet: ez a rész mutatja be a dokumentumban ismertetett folyamat céljait, annak
menetét, és azt, hogy az érdekelt felek hogyan tudják azt lefolytatni.

1.5 JELMAGYARÁZAT
A referenciadokumentumok szögletes zárójelben [] szerepelnek.
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2 REFERENCIA- ÉS ALKALMAZANDÓ DOKUMENTUMOK
2.1 REFERENCIADOKUMENTUMOK
Hivatkozás

R01

Cím

Hivatkozás

Uniós vámügyi funkcionális
követelmény ÜFM jelentés a
vámhatósági határozatokról

SC10-QTM004- DLV-0045.5-42-3-9 – Uniós vámügyi
funkcionális követelmény
ÜFM frissítések a
vámhatósági határozatokhoz

Verzió

1.00

Dátum

2019. 05. 21.

1. táblázat: Referenciadokumentumok

2.2 ALKALMAZANDÓ DOKUMENTUMOK
Hivatkozás

Cím

Hivatkozás

A01

Keretszerződés

TAXUD/2013/CC/124

N/A

2013. 11. 11.

A02

10. sz. egyedi szerződés

TAXUD/2015/DE/135

N/A

2015. 09. 14.

A03

Minőségügyi keretterv

CUSTDEV3-FQP

1.00

2015. 04. 30.

A04

SC10-020 – A vámhatósági
határozatok ügymenete felhasználói
segédanyagainak és a
végfelhasználói kézikönyveknek az
aktualizálása

SC10-QTM020

1.10

2020. 04. 20.

2. táblázat: Alkalmazandó dokumentumok
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3 TERMINOLÓGIA
3.1 RÖVIDÍTÉSEK ÉS BETŰSZAVAK
A jelen dokumentum, valamint az ügymenethez kapcsolódó felhasználói kézikönyv főbb
dokumentumai jobb érthetőségének kedvéért a következő táblázat felsorolja a legfontosabb
rövidítéseket és betűszavakat.
Rövidítés/betűszó

Meghatározás

AEO

Engedélyezett gazdálkodó

AEOC

„Vámügyi egyszerűsítések” típusú engedélyezett gazdálkodó

AEOF

Az AEOC és az AEOS kombinációja

AEOS

„Biztonság és védelem” típusú engedélyezett gazdálkodó

ÜFM

Ügymenet folyamatmodellje

CCN2

Közös kommunikációs hálózat 2.

VH

Vámhatósági határozat(ok)

VHKR

Vámhatósági határozatokat kezelő rendszer

VHR

Vámhatósági határozatok rendszere

KÉK

Kommunikáció, értesítés és közzététel

CO

Vámtisztviselő

VFF

Vámtisztviselők felhasználói felülete

VÜSz

Vámügyi ügyfélreferencia-szolgáltatások

FJA

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

DG TAXUD

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság

DTCA

Határozathozó vámhatóság

ECS

Exportellenőrzési rendszer

EORI

Gazdálkodók nyilvántartása és azonosítása

EU

Európai Unió

FQP

Minőségügyi keretterv

GAAP

Általánosan elfogadott számviteli elvek

VJA

Végrehajtási jogi aktusok

ICS

Importellenőrzési rendszer

ISO

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

IT

Információtechnológia

MS

Tagállam(ok)

N/A

Nem alkalmazandó

NA

Nemzeti közigazgatási szerv

NCTS

Új számítógépesített árutovábbítási rendszer
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Rövidítés/betűszó

Meghatározás

RSS

Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat

RTBH

Meghallgatáshoz való jog

SfA

Jóváhagyásra benyújtva

SfI

Tájékoztatásul benyújtva

SfR

Ellenőrzésre benyújtva

TIR

Transport Internationaux Routiers

GSzP

Gazdasági szereplőknek szóló portál

UVK

Uniós Vámkódex, e dokumentumban Kódexként is nevezik

UUM&DS

Egységes felhasználókezelés és digitális aláírás

XML

Bővíthető jelölőnyelv (eXtensible Markup Language)

3. táblázat: Rövidítések és betűszavak
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4 VÁLTOZÁSNAPLÓ
Ez a rész ismerteti az ügymenethez kapcsolódó felhasználói kézikönyvbe bevitt változtatások listáját.
Az elküldött
dokumentum
verziója
2.10

Aldokumentum
/ folyamat

Változás

Borító

4. szakasz: változásnapló hozzáadása
1.3. szakasz: frissítés, 2017.10.2. múltbeli dátumként történő
figyelembevételével
1.7.3. szakasz: a DG TAXUD honlapra mutató link hozzáadása

Alkalmazási kör
és felépítés

1.7.4.1. szakasz: a „Vámhatósági határozat iránti kérelem létrehozása”
szerepkör törlése
1.7.4.2. szakasz: a DG TAXUD honlapra mutató link hozzáadása
1.9. szakasz: a 2. kódra vonatkozó megjegyzés hozzáadása
1.10. szakasz: a „Kérelem elutasítva” pontra vonatkozó megjegyzés
hozzáadása
2.2.1. szakasz: a „szabad karakterek” magyarázatának hozzáadása

Kérelem
befogadása

2.2.2. szakasz: 1. táblázat frissítése, a rendszerben használt számadatok
figyelembevételével

Határozathozatal

3.2.3. szakasz: a „szabad karakterek” magyarázatának hozzáadása

Egyeztetés a
tagállammal 1

7.2. szakasz: az egyeztetés határidejének frissítése

Felfüggesztés

11.2. szakasz: a státusz megváltozásával kapcsolatos megjegyzés
hozzáadása
12.2. szakasz: a státusz megváltozásával kapcsolatos megjegyzés
hozzáadása

Módosítás
12.2. szakasz: a hajó/a kikötés céljából igénybe veendő kikötők
módosításával kapcsolatos megjegyzés felülvizsgálata
Érvénytelenítés

13.2. szakasz: a státusz megváltozásával kapcsolatos megjegyzés
hozzáadása
14.2. szakasz: a státusz megváltozásával kapcsolatos megjegyzés
hozzáadása

Visszavonás
14.2. szakasz: a határidő frissítése (1 év), amelyen belül a gazdasági
szereplő nem kérelmezheti ugyanazt a határozatot
3.10

Borító

4. szakasz: bejegyzés hozzáadása a Változásnapló táblázatához
1.1. szakasz: A kontextus leírásának felülvizsgálata

Alkalmazási kör
és felépítés

1.3. szakasz: Időrend frissítve
1.7.4. szakasz: új szerepkörök hozzáadva
2.2.2. szakasz: a kérelem passzív befogadásával kapcsolatos pontosítások

Kérelem
befogadása

2.2.3. szakasz: a kiegészítő információra irányuló igénylésekkel kapcsolatos
megjegyzés hozzáadása
2.3. szakasz: eredményellenőrzés hozzáadása a vámhatósági határozatok
egyes típusaihoz
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3.2. szakasz: a határozathozatalra és a vámhatósági határozatok egyes
típusait érintő eredményellenőrzések felülvizsgálatára vonatkozó határidő
lejártával kapcsolatos megjegyzés hozzáadása
3.2.3. szakasz: a feladatellenőrzéssel kapcsolatos megjegyzés hozzáadása
A dokumentumcím frissítése

Egyeztetés a
tagállammal 1

7.2. szakasz: azoknak az engedélytípusoknak a frissítése, amelyek esetében
egyeztetés (I. típus) szükséges
A dokumentumcím frissítése

Egyeztetés a
tagállammal 2

4.00

4.10

8.2. szakasz: azoknak az engedélytípusoknak a frissítése, amelyek esetében
egyeztetés (I. típus) szükséges

Módosítás

12.2. szakasz: a teljes dokumentum frissítése, hogy tartalmazza az
egyeztetést és a kisebb módosításokat. A feladatellenőrzéssel kapcsolatos
megjegyzés került hozzáadásra.

Megsemmisítés

13.2. szakasz: a feladatellenőrzéssel kapcsolatos megjegyzés hozzáadása

Visszavonás

14.2. szakasz: a feladatellenőrzéssel kapcsolatos megjegyzés hozzáadása

Valamennyi

Az ellenőrzés során tett észrevételek végrehajtása, kisebb átfogalmazások
és javítások

Borító

Az áttekintő táblázat eltávolítása

Egyeztetés a
tagállammal 2

A 8.3. szakasz bevezetése

Valamennyi

Az észrevételek végrehajtása a tagállami felülvizsgálatot követően.

Alkalmazási kör
és felépítés

„Ellenőrzés” szakasz bevezetése.
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5 VÁMHATÓSÁGI HATÁROZATOKAT KEZELŐ RENDSZER
– ALKALMAZÁSI KÖR ÉS FELÉPÍTÉS
5.1 BEVEZETÉS
A Vámunió működése során először hoznak uniós szintű határozatokat (azaz olyan határozatokat,
amelyek egyszerre érvényesek és elismertek több, illetve az összes tagállamban).
Mostantól a kérelmezési és döntéshozatali folyamatban Unió-szerte egységes megközelítést, valamint
egy egyedülálló, gazdasági szereplőknek szóló uniós portált kell alkalmazni, amelynek révén a
gazdasági szereplők hozzáférhetnek egy transzeurópai informatikai rendszerhez, nevezetesen a
vámhatósági határozatok informatikai rendszeréhez („VHR”).
A vámhatósági határozatok az illetékes vámhatóságok által a gazdasági szereplők kérésére hozott
határozatok. A lehetséges határozatok köre széles, és magában foglalja a vámfizetés halasztását, az
adminisztráció egyszerűsítését, az importált termékek vámbesorolását stb. A vámhatósági
határozatokkal kapcsolatos információkat végső soron a vám-árunyilatkozatokat kezelő rendszerek, a
tranzakciós rendszerek (ICS, NCTS, ECS) és a nemzeti vámügyi kockázatkezelési rendszerek fogják
használni.
A Kódex (UVK), valamint felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai (UVK FJA és UVK VJA)
rögzítették azt az elvet, hogy minden kommunikációnak elektronikusnak kell lennie, és csak
meghatározott kivételes esetekben engedélyezik a papír alapú eljárásokat. A vámhatósági
határozatok informatikai rendszere magában foglalja ezen elv részletes informatikai megvalósítását.
Az UVK továbbá jogalapot nyújt a vámhatósági határozatokkal kapcsolatos folyamatok egységes
megközelítésének biztosításához (a kezdeti kérésektől vagy kérelmektől az engedélyek végleges
megadásáig), valamint a vámhatósági határozatok transzeurópai informatikai rendszerben történő
kezeléséhez és tárolásához. A vámhatósági határozatok informatikai rendszere egy hibrid
rendszer, amely egy központi informatika rendszerből, valamint opcionális nemzeti informatikai
rendszerekből áll. A központi informatikai rendszer lehetővé teszi a nemzeti rendszerrel nem
rendelkező tagállamok számára, hogy az összes vámhatósági határozattal kapcsolatos kérelmet és
engedélyt elektronikus formátumban egyetlen adattárba vonják össze, amelyhez minden tagállam
hozzáférhet. A nemzeti rendszereket használó tagállamok a nemzeti informatikai rendszereikben
feldolgozott kérelmek és engedélyek státuszinformációit közzéteszik a központi informatikai
rendszerben, ezáltal biztosítva a vámhatósági határozatokkal kapcsolatos tevékenység egészének
központosított nyomon követését az EU-ban.
A központi informatikai rendszer – a vámhatósági határozatokat kezelő központi rendszer (VHKR)
– magában foglal egy kommunikációs modult, amely lehetővé teszi az egyeztetést több tagállammal,
ezáltal lehetővé téve a központi rendszer és egy vagy több nemzeti rendszer közötti kommunikációt.
Minden meghozott határozat (és a státuszukban bekövetkezett minden változás) elérhető a központi
informatikai rendszer VÜSz-komponensében.
A vámügyi ügyfélreferencia-szolgáltatások (VÜSz) adattára tárol minden meghozott határozatot.
Egységes adatbázist biztosít az EU-ban, amely az Unióban kiadott valamennyi engedélyt tárolja. A
vámhatósági határozatok központi és nemzeti rendszereinek (VHR) ezt kell használnia az összes
meghozott határozat tárolásához.
A vámhatósági határozatok informatikai rendszerét a gazdasági szereplőknek szóló uniós portál
(GSzP) támogatja, amely a gazdasági szereplők és képviselőik kapcsolattartási pontjaként szolgál (a
VJA 10. cikkében meghatározottak szerint). A portál hozzáférést biztosít minden olyan európai
gazdasági szereplőnek (több mint 3 000 000 vállalat), amelynek vámügyi határozatra van szüksége
Unión belüli tevékenységeihez. A portálon keresztül a gazdasági szereplők kérelmeket nyújthatnak be,
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figyelemmel kísérhetik kérelmük státuszát, nyomonkövetési feladatokat (pl. módosítás) végezhetnek
el, áttekinthetik a megadott vagy a feldolgozás alatt lévő határozatokat, és kezelhetik megadott
határozataikat.
Az 5.7. szakasz a különböző összetevők részletesebb leírását nyújtja, beleértve a köztük lévő
kapcsolatokat is.

5.1.1 JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Az Uniós Vámkódex (UVK 6., 16., 22. és 23. cikk)
Az Uniós Vámkódexet az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendeletével
fogadták el.
Az UVK felhatalmazáson alapuló jogi aktusa (a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 11–18. cikke,
A. melléklete)
Az UVK felhatalmazáson alapuló jogi aktusát a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló
rendeletével fogadták el 2015. július 28-án.
Az UVK végrehajtási jogi aktusa (a végrehajtási jogi aktus 10. cikke, A. melléklete)
Az UVK végrehajtási jogi aktusát a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletével fogadták el
2015. november 24-én.
Az UVK munkaprogramja
Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó
munkaprogramot a Bizottság (EU) 2019/2151 végrehajtási határozatával fogadták el 2019. december
13-án.

5.1.2 A KONTEXTUS LEÍRÁSA
Az Uniós Vámkódex-szel kapcsolatos általános információk az Europa weboldalon érhetők el:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en
Amint az az 1. ábra. ábrán látható, ez az oldal elsősorban az alábbiak révén nyújt betekintést az UVKba:
• útmutatók;
• uniós vámügyi ügymenetek folyamatmodelljei.
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5.1.3 AZ UNIÓS VÁMÜGYI ÜGYMENETEK FOLYAMATMODELLJEI
Az ügymenetek UVK-ban és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban (FJA és
VJA) leírt folyamatai modellezésre kerültek. A „Magas szintű és ügymeneti követelmények” utolsó
kiadványa egyeztetés és tájékoztatás céljából elérhető. Ez az ÜFM kiadvány közvetlenül
hozzáférhető a következő linken keresztül:
https://itsmtaxud.europa.eu/businesspublisher/login.do?login=anonymous&password=anonymous
Ezen a platformon az Engedélyek / Határozatok kezelésére hivatkozó ÜFM-ekhez való hozzáférés
elérési útja a következő:
Taxud Folder Structure > EU_Customs > Customs Business Processes > 02_CBP L2-L3 HL and
Business Requirement BPM > Enabling Business Domains > Authorisations / Decisions
Management.
A navigációs fát a 2. ábra. ábra mutatja.

2. ábra – Az Engedélyek / Határozatok kezelése navigációs fája

5.2 A VHR ELŐNYEI
A vámhatósági határozatok rendszerének használata számos előnyt rejt magában.
Először is, csak egy transzeurópai rendszert (VHR) használnak a 22 kérelem/engedély kezelésére. Ez
jelentősen leegyszerűsíti a kérelmek/engedélyek kezelését, és lehetővé teszi, hogy valamennyi
vámhatóság „egységesen lépjen fel”.
További előnyt jelent a kérelem-/engedélykezelési eljárások és az adatszolgáltatási követelmények
harmonizálása. Ezeket a harmonizált eljárásokat az uniós vámügyi ügymenetek folyamatmodellje
határozza meg.
Végül a gazdasági szereplőknek szóló, (a VJA. 10. cikkében meghatározott) uniós portál egyedülálló
rendszerének használata a gazdasági szereplők hitelesítéséhez és a hozzáféréshez (UUM&DS) azt
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5.3 IDŐREND
A vámhatósági határozatok új rendszere 2017. október 2-án lépett működésbe. Ettől a pillanattól
kezdve az összes információcserének – például a kérelmek vagy az engedélyek cseréjének – a
vámhatósági határozatok rendszere igénybevételével kell történnie (az UVK 6. cikkének (1)
bekezdése). Következésképpen papír alapú kérelmeket már nem dolgoznak fel.
A 2017. október 2. és 2019. május 1. közötti időszak lehetővé tette a meglévő (papír alapú)
engedélyek újraértékelését és a rendszerbe történő bevezetését.
2020. június 29-én lépett működésbe a vámhatósági határozatok rendszerének (VHR) 1.24-es
verziója. Ez a verzió összhangban van a hatályos jogszabályokkal.
A 3. ábra. ábra szemlélteti a műveletek ütemtervét.

3. ábra – A műveletek ütemterve

5.4 ALKALMAZÁSI KÖR
A vámhatósági határozatok rendszerének célja, hogy az engedélyeket egyedi módon, ugyanazon
elektronikus információs rendszer segítségével kezelje.
A felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet A. melléklete felsorolja az összes lehetséges engedélyés határozattípust, amelyekre vonatkozóan vámhatósági határozat hozható. Érdemes ugyanakkor
megjegyezni, hogy ezek közül csak 22 tartozik a vámhatósági határozatok rendszere alá (az 5.8.
szakaszban felsoroltak). A következő engedélyek nem tartoznak a VHR hatálya alá:

• AEOC: Engedélyezett gazdálkodó státusra vonatkozó engedély – Vámügyi egyszerűsítések;
• AEOS: Engedélyezett gazdálkodó státusra vonatkozó engedély – Biztonság és védelem;
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• KSZF: Kötelező érvényű származási felvilágosításra vonatkozó határozat;
• KTF: Kötelező érvényű tarifális felvilágosításra vonatkozó határozat;
• REM: Behozatali vagy kiviteli vám összegének elengedésére vonatkozó határozat;
• REP: Behozatali vagy kiviteli vám összegének visszafizetésére vonatkozó határozat.
Az AEO-engedélyeket és a KTF-határozatokat továbbra is dedikált rendszereikben tárolják.

5.5 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
A 4. táblázat. táblázat meghatározza az ügymenethez kapcsolódó felhasználói útmutatóban használt
különféle fogalmakat.
Kifejezés

Meghatározás

Kérelmező

Az a személy, aki a vámhatóságtól egy határozat meghozatalát kéri (ÜFM-ek).

Kérelem

A vámhatóságokhoz benyújtott, vámhatósági határozat meghozatalára irányuló
hivatalos kérelem.

Engedély

A vámhatóságoknak a vámjogszabályokkal kapcsolatos olyan aktusa, amellyel
egy konkrét esetben döntést hoznak, és amely az érintett személyre vagy
személyekre joghatással van (UVK 5. cikk 39. pont).

Megkeresett vámhatóság

Bármely tagállam, amelyet a határozathozó vámhatóság felkért arra, hogy
tájékoztatással, a kritériumok vizsgálatával vagy bármilyen más eszközzel
járuljon hozzá egy kérelemmel vagy meglévő határozattal kapcsolatos
határozathozatali folyamathoz.

Vámhatóság

A tagállamoknak a vámjogszabályok alkalmazásáért felelős vámigazgatásai és
mindazok az egyéb hatóságok, amelyeket a nemzeti jog bizonyos
vámjogszabályok alkalmazására felhatalmaz. (UVK 5. cikk 1. pont).

Vámhatósági határozat

Ebben a kontextusban az engedély szinonimája.

Határozathozó vámhatóság

1) A határozat meghozatalában és 2) a határozat kezelésében illetékes
vámhatóság.

Gazdálkodó

Az a személy, aki üzleti tevékenysége keretében részt vesz a vámjogszabályok
hatálya alá tartozó tevékenységekben (UVK 5. cikk 5. pont).
Ebben az összefüggésben más néven „gazdasági szereplő”.

Jogosult

Az a személy, akinek a részére határozatot adnak ki. Ez vonatkozhat a jogosult
képviselőjére is (ÜFM-ek).

Érintett tagállam

A határozat által közvetlenül érintett bármely tagállam.

Több tagállamot érintő
határozat

Több tagállamban hatással járó határozat vagy engedély (VJA 10. cikk (1)
bekezdés).

Egy tagállamot érintő
határozat

Csak egy tagállamban hatással járó határozat vagy engedély.

A határozathozatal
határideje

Az az időtartam, amely alatt a vámtisztviselőnek határoznia kell a gazdasági
szereplő által kérelmezett engedély megadásáról (vagy elutasításáról).
4. táblázat – Fogalommeghatározások
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5.6 ÉRDEKELT FELEK
Ez a szakasz azon különféle érdekelt felek felsorolást célozza, akik a vámhatósági határozatok
rendszer végső felhasználóit alkotják.
A gazdasági szereplőknek szóló portál felhasználói:
•
•

A kereskedő: az 5.2 szakaszban leírtak szerint a kereskedőt ebben az összefüggésben
„gazdasági szereplőnek”, „kérelmezőnek” vagy „jogosultnak” is nevezik;
A képviselő az a személy, aki a kereskedő nevében eljárhat. Érdemes megjegyezni, hogy
közvetett képviselet is lehetséges. Más szavakkal, a képviselő megbízhat egy másik
felhasználót, aki így felhatalmazást kap arra, hogy a nevében járjon el.

A VHKR felhasználói:
•

•
•

A határozathozó vámhatóság vámtisztviselője az a vámtisztviselő, aki a következőkért
felel:
o a vámhivatalhoz benyújtott kérelmek elfogadása (vagy elutasítása);
o a vámhivatalhoz benyújtott, engedélyek megadására (vagy elutasítására) irányuló
határozat meghozatala;
o a megadott engedélyek kezelése.
A megkeresett vámhatóság vámtisztviselője a megkeresett vámhatóság azon
vámtisztviselője, aki a megkeresésre történő visszajelzésért felel.
Az érintett tagállam vámtisztviselője: az a vámtisztviselő, aki olvashatja azokat az
engedélyeket, amelyek országát érintik, illetve információt nyújthat azokról.

A kereskedők és képviselőik a gazdasági szereplőknek szóló portált használhatják kérelmeik és
engedélyeik kezelésére (VJA 10. cikk). A gazdasági szereplőknek szóló portál lehet egy nemzeti
portál (GSzNP), illetve az európai uniós portál (EU GSzP).
A vámtisztviselők a vámhatósági határozatokat kezelő rendszert használják a kérelmek és engedélyek
kezelésére. Ez lehet egy vámhatósági határozatokat kezelő nemzeti rendszer (VHKNR), illetve az
Európai Unió vámhatósági határozatokat kezelő rendszere (EU VHKR).

5.7 A VHR-ÖSSZETEVŐK FELÉPÍTÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE
5.7.1 ÖSSZETEVŐK
Amint azt e szakasz bevezetésében is jeleztük, a vámhatósági határozatok informatikai rendszere egy
hibrid rendszer, amely egy központi informatika rendszerből, valamint opcionális nemzeti informatikai
rendszerekből áll.
A teljes rendszer tehát több összetevőből áll, ezek közül néhány nemzeti egység, mások
uniós/központi egységek. A 4. ábra. ábra az architektúra, valamint a (későbbiekben részletezett)
lehetséges információáramlások makroszintű áttekintését tartalmazza.
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4. ábra: A vámhatósági határozatok rendszerének makroszintű architektúrája

Itt olvasható a teljes architektúrát alkotó különböző elemek felsorolása:
Központi összetevők:
EU GSzP: A gazdasági szereplőknek szóló uniós portál. A következőkkel képes kommunikálni:

-

-

o EU VHKR;
o VHKNR.
Központi (EU) VHKR: Vámhatósági határozatokat kezelő központi rendszer. Ez a következő
részekre bontható:
o Közös rész: Ez felel a különböző folyamatok (pl. módosítás, visszavonás stb.)
kezeléséért. A következőkkel kommunikál:
 EU GSzP;
 KÉK modul (kommunikáció, értesítés és közzététel).
o KÉK modul: Kommunikációs, értesítési és közzétételi modul. Ez felel a nemzeti
VHKR-ekkel és VÜSz-ekkel való kommunikációért. Ezért a következőkkel
kommunikál:
 A VHKR közös moduljai;
 VHKNR (vegyes megközelítés);
 VÜSz.
VÜSz: Vámügyi ügyfélreferencia-szolgáltatások rendszere. Ez rögzít minden engedélyt – így
azok hozzáférhetők a (VH rendszerek szempontjából) külső eszközökkel (NCTS, ICS stb.).
Ugyancsak itt rögzítik a folyamatok eredményeit is (pl. a vámhatósági határozat
megsemmisítése stb.). Ez a modul a következőkkel kommunikál:
o az EU VHKR KÉK moduljai;
o Külső alkalmazások (NCTS, ECS, ICS).
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Nemzeti összetevők:
-

GSzNP: Gazdasági szereplőknek szóló nemzeti portál. A következőkkel kommunikál:
o VHKNR.
VHKNR: Vámhatósági határozatokat kezelő nemzeti rendszer. A következőkkel képes
kommunikálni:
o GSzNP;
o az EU VHKR KÉK moduljai (vegyes megközelítés).

A következő szakasz a rendszer hatékony alkalmazását és a különböző felhasználó általi hozzáférés
módját ismerteti.

5.7.2 STRATÉGIÁK
Ahogyan már említettük, a tagállamok használhatják az EU alkalmazásait vagy sajátot is
fejleszthetnek.
A különböző lehetséges folyamatok és a fent említett összetevők közötti kölcsönösség megértése
érdekében a következő bekezdések azt ismertetik, hogy hol tudnak a gazdasági szereplők
vámhatósági határozat iránti kérelmet benyújtani attól függően, hogy országuk milyen stratégiát követ.
Három stratégiát határozták meg: a központi megközelítést, amelyben a tagállamok kizárólag az EU
alkalmazásait használják; a nemzeti megközelítést, amelyben a tagállamok kizárólag saját
alkalmazásaikat használják; illetve a vegyes megközelítést, amelynek keretében nemzeti és uniós
alkalmazásokat egyaránt használnak.

5.7.2.1 1. stratégia: Központi megközelítés
Amennyiben egy tagállam úgy határoz, hogy a központi megközelítést követi, minden kérelmet a
gazdasági szereplőknek szóló uniós portálon keresztül kell benyújtani. Az engedély megadására vagy
elutasítására irányuló határozatot, valamint az engedély kezelését a központi VHKR végzi. A központi
megközelítést az 5. ábra. ábra mutatja.
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5. ábra: Központi megközelítés

Minden (az egy és a több tagállamot érintő határozatokkal kapcsolatos) információt átmásolnak a
VÜSz-be, és hozzáférhető azon külső szolgáltatások és alkalmazások számára, amelyeknek hozzá
kell férniük az engedélyekhez (ha megadták az engedélyt).

5.7.2.2 2. stratégia: Központi és nemzeti VHKR
Ha egy tagállam saját VHKR- és GSzP-alkalmazásokkal rendelkezik, és úgy határoz, hogy a
„Központi és nemzeti VHKR” megközelítést követi, a kérelmet a nemzeti GSzP-be kell benyújtani, az
engedélyt pedig kizárólag a nemzeti VHKR kezeli, ha az engedély egy tagállamot érint (tehát a
határozatot nem teszik közzé a VÜSz-ben).
A több tagállamot érintő határozatokat továbbra is kizárólag az EU GSzP-ben kell benyújtani. Ezért a
„Központi megközelítés” stratégiára vonatkozó megközelítést kell alkalmazni.
A „Központi és nemzeti VHKR” megközelítést a 6. ábra. ábra mutatja.
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6. ábra: Központi és nemzeti VHKR

5.7.2.3 3. stratégia: Vegyes megközelítés
Amennyiben egy tagállam a vegyes megközelítés mellett dönt, a gazdasági szereplők szabadon
választhatnak, hogy kérelmüket a nemzeti GSzP-n vagy az EU GSzP-n keresztül nyújtják-e be. A
gazdasági szereplőknek szóló portál mindkét esetében közvetlenül és kizárólag a nemzeti VHKR-rel
kommunikál. A vegyes megközelítést a 7. ábra. ábra mutatja.

7. ábra: Vegyes megközelítés
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Az egy tagállamot érintő határozatok esetében a tagállam döntésétől függ, hogy melyik GSzP-t kell
használni. Emellett a tagállam dönt arról is, hogy a határozatokat közzéteszi-e a VÜSz-ben vagy sem.
A több tagállamot érintő határozatok esetében az EU GSzP-t kell használni.
A nemzeti VHKR ezt követően a KÉK modulon keresztül kommunikál a központi VHKR-rel.
Megjegyzendő, hogy a vegyes megközelítést alkalmazó tagállamoknak minden vámhatósági
határozathoz azt kell használniuk. Ezenkívül az adott határozattal kapcsolatos minden kommunikációt
ugyanazon a portálon keresztül kell kezelni.

5.7.3 PÉLDÁK
Az alábbiakban bemutatunk néhány helyzetet azzal kapcsolatban, hogy a szereplők hogyan léphetnek
kapcsolatba az informatikai rendszerrel:
•

•

•

•

•

Portugáliai gazdasági szereplőként, amelynek több tagállamot érintő határozatra van
szüksége (Portugália a központi megközelítést alkalmazza). A kérelmet az EU GSzP-ben
töltöm ki. A portugál vámtisztviselő a központi VHKR-ben kezeli a kérelmet. Az engedélyt
közzéteszik a VÜSz-ben.
Portugáliai gazdasági szereplőként, amelynek egy tagállamot érintő határozatra van szüksége
(Portugália a központi megközelítést alkalmazza). A kérelmet az EU GSzP-ben töltöm ki. A
portugál vámtisztviselő a központi VHKR-ben kezeli a kérelmet. Az engedélyt közzéteszik a
VÜSz-ben.
Németországi gazdasági szereplőként, amelynek több tagállamot érintő határozatra van
szüksége (Németország a központi megközelítést alkalmazza a több tagállamot érintő
határozatokra). A kérelmet az EU GSzP-ben töltöm ki. A német vámtisztviselő a központi
VHKR-ben kezeli a kérelmet. Az engedélyt közzéteszik a VÜSz-ben.
Németországi gazdasági szereplőként, amelynek egy tagállamot érintő határozatra van
szüksége (Németország a nemzeti megközelítést alkalmazza az egy tagállamot érintő
határozat). A kérelmet a nemzeti GSzP-ben töltöm ki. A német vámtisztviselő a nemzeti
VHKR-ben kezeli a kérelmet. Az engedélyt nem teszik közzé a VÜSz-ben.
Franciaországi gazdasági szereplőként, amelynek több tagállamot érintő határozatra van
szüksége (Franciaország a vegyes megközelítést alkalmazza). A kérelmet a nemzeti GSzPben vagy az EU GSzP-ben töltöm ki. A francia vámtisztviselő a nemzeti VHKR-ben kezeli a
kérelmet. Az engedélyt közzéteszik a VÜSz-ben.

A
tagállamok
választásainak
teljes
listája
elérhető
a
DG
TAXUD
honlapján:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en

5.7.4 HOGYAN LEHET HOZZÁFÉRNI A KÉRELMEKHEZ?
5.7.4.1 Központi VHKR
A vámtisztviselőket a CCN2 infrastruktúra azonosítja. A CCN2 felhasználók egy adott tagállamhoz
kapcsolódnak. A felhasználók azonosítását és a felhasználói szerepköreik kiosztását az adott
tagállam végzi a CCN2 eszköz felhasználásával. A vámtisztviselők a VHKR informatikai alkalmazás
felhasználói felületéhez a CCN2-n keresztül férnek hozzá.
A vámtisztviselők kizárólag azokkal a kérelmekkel, engedélyekkel és egyeztetésekkel kapcsolatos
információkat kérhetik le és/vagy módosíthatják, illetve egyeztethetik, amelyekben saját tagállamuk
érintett, egyeztetést folytatatott vagy határozathozó vámhatóságként járt el. E kérelmekkel,
engedélyekkel és egyeztetésekkel kapcsolatosan a vámtisztviselők felhasználói felületén keresztül
kapnak értesítéseket.
Az alkalmazás funkcióihoz való hozzáférés engedélyezése emellett felhasználói szerepköreiktől is
függ. A felhasználói szerepkörök a szervezeti szolgáltatások alapján kerülnek meghatározásra, és a
szükséges informatikai feladatok végrehajtásához szükséges funkciókhoz való hozzáférést
engedélyeznek. A felhasználói szerepkörök a vámtisztviselő tagállama tulajdonában lévő valamennyi
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információhoz hozzáférést nyújtanak. További szerepkörök is megadhatók, hogy csak olvasást, illetve
csak módosítást lehetővé tévő hozzáférést biztosítsanak a kérelmekkel és az engedélyekkel
kapcsolatos információkhoz.
Az 5. táblázat. táblázat felsorolja a VHKR-ben elérhető különféle szerepköröket (érdemes
megjegyezni, hogy a biztonsági szerepköröket CCN2 szinten is meghatározzák. A VHKR VFF
(vámtisztviselői felhasználói felület) és a CCN2 szerepkörei egy az egyben megfeleltethetők
egymásnak. A szerepkörnevek mindkét környezetben hasonlóak1, az ügymenetek leírása pedig
megegyezik).
Egy vámtisztviselő több szerepkörrel is rendelkezhet.
VHKR szerepkör
megnevezése

Ügymenet leírása

Egyeztetés

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy csak olvasást
lehetővé tévő hozzáféréssel rendelkezzenek a kérelmekhez/engedélyekhez a VFF-ben.
A felhasználók az alkalmazásokban kezelt minden ügymeneti adattípust lekérhetnek és
megtekinthetnek. A VFF felhasználói csupán a saját határozathozó vámhatóságukhoz
rendelt Egyeztetéseket lesznek képesek megtekinteni.

Vámhatósági
határozat iránti
kérelem befogadása

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy végrehajthassák a
Kérelem befogadása folyamatot. Ezt a folyamatot a kérelmezési formanyomtatvány,
valamint – amennyiben szükséges – a kiegészítő dokumentumok beérkezését követően
indítják meg. A VFF felhasználói engedélyt fognak kapni arra, hogy saját határozathozó
vámhatóságuk nevében a VFF felhasználásával befogadják a vámhatósági határozat
iránti kérelmeket.

Vámhatósági
határozatok
meghozatala

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy végrehajthassák a
Határozathozatal folyamatot. Ez a folyamat úgy kezdődik, hogy a Kérelem befogadása
folyamat során befogadnak egy kérelmet. A VFF felhasználói engedélyt fognak kapni a
saját határozathozó vámhatóságuk nevében, a VFF felhasználásával történő
határozathozatalra.

Vámengedélyek
újraértékelése

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy végrehajthassák a
Határozat újraértékelésére irányuló folyamatot. Ez a folyamat a következő esetekben
indul el:
– ha olyan információ érkezik a jogosulttól, amely befolyásolhatja a határozat folytatását
vagy tartalmát;
– ha a vámtisztviselő Újraértékelési szándékot regisztrált;
– ha egy másik hatóságtól a határozat újraértékelését szükségessé tevő információ
érkezik.
A VFF felhasználói engedélyt fognak kapni a határozatnak saját határozathozó
vámhatóságuk nevében, a VFF felhasználásával történő újraértékelésére.

Vámengedélyek
felfüggesztése

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy végrehajthassák a
Vámengedély felfüggesztése folyamatot. Ez a folyamat a következő esetekben indul el:
– ha a hatóságnak elegendő oka van azt feltételezni, hogy a határozatot vissza kell
vonni, módosítani kell vagy meg kell semmisíteni;
– ha a határozat újraértékelésére irányuló döntéshez a határozat felfüggesztése
szükséges;
– ha a jogosult felfüggesztési kérelmet nyújtott be, feltüntetve az intézkedéseket és ezen
intézkedések meghozatalára vonatkozó időtartamot, a folyamat megkezdődik a
határozatot hozó vámhatóság számára;
– ha a hatóság úgy ítéli meg, hogy a határozatra vonatkozóan előírt feltételek
teljesülését, illetve a határozatból eredő kötelezettségeknek való megfelelést a határozat
jogosultja által megtett intézkedésekkel lehet biztosítani.
A VFF felhasználói engedélyt fognak kapni a határozatnak saját határozathozó
vámhatóságuk nevében, a VFF felhasználásával történő felfüggesztésére.

1
A CCN2 szerepkörnevet a „CCN2.Role.CDMS.” és a VHKR szerepkörnév CamelCase írásmódjának összefűzésével kapjuk
meg. Például az „Accept Customs Application” (Vámhatósági határozat iránti kérelem befogadása) VHKR szerinti
szerepkörnevének CCN2-megfelelője: „CCN2.Role.CDMS.AcceptCustomsApplication”.

29

Customs Decisions Business User Guide
Vámhatósági határozatokat kezelő rendszer – Alkalmazási kör és felépítés

VER.: 5.00

VHKR szerepkör
megnevezése

Ügymenet leírása

Felfüggesztés
megszüntetése

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak a Felfüggesztés megszüntetése
folyamat végrehajtásához. Ez a folyamat a következő esetekben indul el:
– amikor a megsemmisítés, a visszavonás, illetve a módosítás feltételeinek
megállapítására vonatkozó határidő lejár;
– ha a felfüggesztett határozat nem teljesíti a visszavonás, a megsemmisítés, illetve a
módosítás feltételeit;
– amikor az annak megállapítására előírt határidő lejár, hogy az intézkedések teljesítik-e
a feltételeket, illetve megfelelnek-e a kötelezettségeknek;
– ha a határozathozó vámhatóság megbizonyosodott arról, hogy a jogosult megtette a
feltételek teljesítéséhez, illetve a kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges
intézkedéseket;
– a felfüggesztett határozat módosításának hatálybalépésekor.
A VFF felhasználói engedélyt fognak kapni a felfüggesztés saját határozathozó
vámhatóságuk nevében, a VFF felhasználásával történő megszüntetésére.

Vámengedélyek
módosítása

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy végrehajthassák a
Vámengedély módosítása folyamatot. Ez a folyamat a következő esetekben indul el:
– ha az engedély jogosultja módosítani szeretne egy engedélyt, módosítási kérelmet
nyújthat be a határozathozó vámhatósághoz;
– ha az engedély egy vagy több feltétele nem teljesült vagy már nem teljesül, illetve ha a
határozat nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, a vámtisztviselő rögzíti az adott
határozat módosítására irányuló szándék okait.
A vámtisztviselő emellett a tervezett módosítást is rögzíti. Ez a vámhatósági határozat
módosítani kívánt tényleges értékeire vonatkozik:
– ha a „Határozat újraértékelése” „Határozat felfüggesztése” vagy a „Határozat
megsemmisítése” folyamat lezárult, és módosításra van szükség, elindul a Határozat
módosítása folyamat.
A VFF felhasználói engedélyt fognak kapni a vámengedélynek saját határozathozó
vámhatóságuk nevében, a VFF felhasználásával történő módosítására.

Vámengedély
visszavonása

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy végrehajthassák a
Vámengedély visszavonása folyamatot. Ez a folyamat a következő esetekben indul el:
– ha a vámtisztviselő megállapítja, hogy visszavonásra van szükség, a vámtisztviselő
rögzíti az engedély visszavonására irányuló szándékot a vámhatósági határozatok
rendszerében;
– ha a „Határozat újraértékelése” „Határozat felfüggesztése” vagy a „Határozat
megsemmisítése” folyamat lezárult, és visszavonásra van szükség;
– ha az engedély jogosultja az engedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt be.
A VFF felhasználói engedélyt fognak kapni a vámengedélyek saját határozathozó
vámhatóságuk nevében, a VFF felhasználásával történő visszavonására.

Vámengedélyek
megsemmisítése

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy végrehajthassák a
Vámengedély megsemmisítése folyamatot. Ez a folyamat a következő esetekben indul
el:
– ha a vámtisztviselő megállapítja, hogy a határozat már nem felel meg a vámügyi
jogszabályoknak, illetve ha az téves/hiányos kérelmezői tájékoztatáson alapult, vagy ha
az újraértékelés eredménye alapján a határozatot meg kell semmisíteni;
– ha az újraértékelés vagy a felfüggesztés eredménye azt mutatja, hogy a határozatot
meg kell semmisíteni, a vámtisztviselő rögzíti a határozat megsemmisítésére irányuló
szándékot.
A VFF felhasználói engedélyt fognak kapni a vámengedélyek saját határozathozó
vámhatóságuk nevében, a VFF felhasználásával történő megsemmisítésére.

Egyeztetési kérelem
kezelése

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy megkeresett
tagállamként egyeztetési kérelmeket kezeljenek a Határozathozatal folyamat során. A
VFF felhasználói engedélyt fognak kapni arra, hogy a VFF felhasználásával kezeljék a
más tagállamoktól érkezett, saját határozathozó vámhatóságukhoz rendelt egyeztetési
kérelmeket.

Egyeztetés a
tagállamokkal

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy a Határozathozatal
folyamat és a Határozat újraértékelése folyamat során egyeztessenek egy tagállammal.
A VFF felhasználói engedélyt fognak kapni arra, hogy a VFF felhasználásával saját
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Ügymenet leírása
határozathozó vámhatóságuk nevében egyeztessenek a tagálamokkal.

Vámengedélyek
létrehozása

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy engedélyt
adhassanak ki egy kérelem jóváhagyását követően. A VFF felhasználói engedélyt
fognak kapni a vámengedélynek saját határozathozó vámhatóságuk nevében, a VFF
felhasználásával történő létrehozására.

Vámhatósági ügyfelek
kezelése

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak a vámtisztviselők és a
vámhatóságok közötti új társítások hozzáadásához. A VFF felhasználói engedélyt
fognak kapni a saját tagállamuk egy meghatározott határozathozó vámhatóságához
tartozó vámhatósági tisztviselők kezelésére.

Emberi feladatok
hozzárendelése

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak ahhoz, hogy feladatokat
rendelhessenek más felhasználókhoz. A VFF felhasználói engedélyt fognak kapni
feladatoknak a saját határozathozó vámhatóságuk felhasználójához a VFF
felhasználásával történő rendelésére.

Vámengedélyek
kezelése

Ezt a szerepkört kell megadni a VFF felhasználóinak, hogy elvégezhessék a
Határozathozatali határidő lejárta (elismerés) oldalról származó emberi feladatot, és
következésképpen megszakíthassák a Határozathozatal folyamatot.

Emberi feladat
megerősítése

Az e szerepkörrel rendelkező VFF felhasználók hozzáférhetnek a megerősítési elemhez.
5. táblázat: VHKR szerepek

5.7.4.1.1

Megerősítés

A lentebb felsorolt kulcsfolyamatok legutolsó emberi feladatának végrehajtását megelőzően:
•
•
•
•

Határozat meghozatala;
Határozat módosítása;
Határozat visszavonása;
Határozat megsemmisítése.

Mielőtt hatályba lépne, a szokásos vámtisztviselő által hozott végleges határozatot meg kell erősítenie
egy olyan felhasználónak, aki rendelkezik az „Emberi feladatok megerősítése” szerepkörrel, valamint
a vonatkozó emberi feladathoz megfelelő szerepkörrel. A megerősítés nyomon követéseként a
szokásos vámtisztviselőnek felül kell vizsgálnia a határozatot (vagy annak bizonyos részeit) az
ismételt megerősítés kérelmezése előtt, vagy – amennyiben a határozatot megerősítették – a
határozat közvetlenül alkalmazható lesz. Ez a mechanizmus biztosítja, hogy betartják a négy szem
elvét a végleges határozat meghozatala előtt.

5.7.4.2 Gazdasági szereplőknek szóló uniós portál
A gazdasági szereplő felhasználókat az UUM&DS rendszernek, egy transzeurópai szintű, egyesített
felhasználókezelő rendszernek is azonosítania kell. A felhasználók azonosítása és a gazdasági
szereplőkhöz való viszonyuk meghatározása az UUM&DS-ben a tagállamok felelőssége, amihez a
gazdasági szereplők nemzeti felhasználókezelő rendszerét használják. A gazdasági szereplő
felhasználók a gazdasági szereplőknek szóló portált az interneten keresztül érhetik el.
A gazdasági szereplő felhasználók vagy képviselőik kizárólag a saját kérelmeikkel és engedélyeikkel
kapcsolatos információkat kérhetnek le, tekinthetnek meg és/vagy módosíthatnak.
A gazdasági szereplőknek szóló uniós portálon belül bizonyos szerepköröket is meghatároztak a
felhasználók számára.
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EU GSzP szerepkör
megnevezése

Ügymenet leírása

Vámhatósági határozatok
konzultatív profil

Megtekintheti a gazdasági szereplőknek szóló portál közös összetevőit, valamint
megtekinthet a vámhatósági határozatokkal kapcsolatos kérelmek és engedélyek
kezelésével összefüggő információkat.

Vámhatósági határozatok
adminisztratív profil

Megtekintheti a gazdasági szereplőknek szóló portál közös összetevőit, valamint
megtekinthet és bevihet a vámhatósági határozatokkal kapcsolatos kérelmek és
engedélyek kezelésével összefüggő információkat.

Vámhatósági határozatok
végrehajtói profil

Megtekintheti a gazdasági szereplőknek szóló portál közös összetevőit, valamint
megtekinthet, bevihet és benyújthat a vámhatósági határozatokkal kapcsolatos
kérelmek és engedélyek kezelésével összefüggő információkat.
6. táblázat: EU GSzP szerepkörök

Tagállamtól függ, hogy a gazdasági szereplők képviseltethetik-e magukat (első és második szintű
delegálás). Annak érdekében, hogy megtudja, az Ön tagállama kínál-e ilyen lehetőséget, kérjük,
olvassa el a DG TAXUD weboldal vámhatósági határozatok oldalának „Hogyan érhetem el a
rendszert?” szakaszát: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customsdecisions_en

5.7.4.3 Nemzeti alkalmazás
A nemzeti alkalmazásokhoz való csatlakozáshoz kérjük, forduljon nemzeti hatóságaihoz.

5.8 AZ ENGEDÉLYEK TÍPUSAI
A vámhatósági határozatok rendszerén keresztül megadható engedélyek típusuktól függően öt
csoportba oszthatók.
Minden egyes engedélytípushoz egyedi típuskód tartozik. A 7. táblázat. táblázat felsorolja ezeket a
kódokat és az engedélyek csoportosítását.

Engedélytípus

Kód
Áruk vámeljárás és átmeneti megőrzés alá vonása

Vám-árunyilatkozatnak – a kiviteli eljárást illetően is – a nyilatkozattevő nyilvántartásába való
bejegyzés formájában történő benyújtására vonatkozó engedély

EIR

Központi vámkezelésre vonatkozó engedély

CCL

Egyszerűsített árunyilatkozat használatára vonatkozó engedély

SDE

Engedélyes banánmérlegelő státusra vonatkozó engedély

AWB

Önértékelésre vonatkozó engedély

SAS

Engedély átmeneti megőrzési létesítmények üzemeltetésére

TST

Különleges eljárások
Az áruk vámraktározását szolgáló raktározási létesítmények üzemeltetésére
vonatkozó engedély

Aktív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély
32

1. típus

CW1

2. típus

CW2

Magán

CWP
IPO

Customs Decisions Business User Guide
Vámhatósági határozatokat kezelő rendszer – Alkalmazási kör és felépítés

VER.: 5.00

Engedélytípus

Kód

Passzív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

OPO

Meghatározott célra történő felhasználási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

EUS

Ideiglenes behozatali eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

TEA

Tranzit
Az uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett címzett státusra vonatkozó engedély

ACE

TIR-művelet engedélyezett címzetti státusára vonatkozó engedély

ACT

Az uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett feladó státusra vonatkozó engedély

ACR

Engedélyes kibocsátó státusra vonatkozó engedély

ACP

Különleges zárak alkalmazására vonatkozó engedély

SSE

Csökkentett adattartalmú árutovábbítási árunyilatkozat alkalmazására vonatkozó engedély

TRD

Elektronikus fuvarokmány vám-árunyilatkozatként való használatára vonatkozó engedély

ETD

Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat
Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat létesítésének engedélyezése

RSS

Egyéb kérelmek2
Összkezesség nyújtására, beleértve a lehetséges csökkentésre és mentességre vonatkozó
engedély

CGU

Halasztott fizetésre vonatkozó engedély

DPO

Az áru vámértékének részét képező összegek meghatározásának egyszerűsítésére
vonatkozó engedély.

CVA

7. táblázat: Engedélytípus-kódok

5.9 EGY, ILLETVE TÖBB TAGÁLLAMOT ÉRINTŐ HATÁROZATOK
Az 5.5. szakaszban meghatározottak szerint az egy tagállamot érintő határozat olyan határozat,
amelynek csak egy tagállamban van hatása, míg a több tagállamot érintő határozat több tagállamban
is hatással van. Ez a két paraméter a bizottsági végrehajtási rendelet A. mellékletében meghatározott
„Földrajzi érvényesség” adatelemen alapul.
Ennek az adatelemnek a következő a meghatározása:
I. cím, 1/4 adatelem

Kód: 1x

Földrajzi érvényesség – Unió

Országkód: 99x

8. táblázat – A „Földrajzi érvényesség – Unió” adatelem meghatározása

Ahol a kód lehetséges értékei a következők:
1
2

2

az összes tagállamban érvényes kérelem vagy engedély;
bizonyos tagállamokra korlátozott kérelem vagy engedély;

Más néven „Rendes eljárás” kérelmek, nevezetesen a 5.1.3. szakaszban említett ügymeneti folyamatokban.
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egy adott tagállamra korlátozott kérelem vagy engedély.

Itt az 1. és a 2. kód a több tagállamot érintő határozatokat, míg a 3. kód az egy tagállamot érintő
határozatokat jelöli.
Pontosabban, a 2. kód (bizonyos tagállamokra korlátozott kérelem vagy engedély) esetében a
kérelmezőnek a kérelemben kifejezetten fel kell sorolnia minden olyan tagállamot, amelyben a
határozatot érvényesnek kell tekinteni.

5.10 ÜGYMENET
A vámhatósági határozatok ügymenetét két fő szakaszra lehet osztani:
1. Engedély megadása, amely akkor indul el, amikor egy gazdasági szereplő vagy egy
képviselője vámhatósági határozat iránti kérelmet nyújt be. Ez a szakasz magában foglalja az
érintett tagállamokkal folytatott egyeztetést, és a következő esetek egyikével végződik:
• a kérelmet elutasítják (azaz a kérelmet nem fogadják be);
• a kérelmet visszavonják;
• az engedélyt megadják;
• az engedélyt nem adják meg.
2. Engedély kezelése, amely az engedély megadását követően azonnal elindul. Az engedély
érvényben van, és többféle módon frissíthető. E második szakasz akkor ér véget, amikor az
engedély elveszti érvényességét.

8. ábra: A vámhatósági határozatok ügymenetének makroszintű folyamata
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ENGEDÉLY MEGADÁSA

Az engedély megadásához a kérelemnek két fő folyamaton kell keresztülmennie:
-

Kérelem befogadása;

-

Határozathozatal.

Az első (Kérelem befogadása) célja annak ellenőrzése, hogy a feltételek első körét (a befogadás
feltételei) megerősítették-e. Amint a befogadás összes feltétele teljesül, megkezdődik a következő
szakasz. Az első lépés akár 30 napot is igénybe vehet (az UVK 22. cikkének (2) bekezdése) (amely
némileg meghosszabbítható abban az esetben, ha a vámhatóság további információk beszerzése
érdekében felveszi a kapcsolatot a gazdasági szereplővel).
A második – Határozathozatal – szakasz során a vámtisztviselő elvégzi a kérelem alaposabb
elemzését, továbbá azt is ellenőrzi, hogy a kérelmező megfelel-e az engedély megadása feltételeinek
és kritériumainak.
Ehhez a határozathozó vámhatóság kérheti az érintett tagállamok hatóságainak segítségét és/vagy
további információkat kérhet a gazdasági szereplőtől. Ezért előreláthatólag kommunikálni kell ezen
érintettekkel. Másrészt a kérelmező módosításokat nyújthat be kérelméhez annak érdekében, hogy
segítse a vámtisztviselőt a határozat meghozatalában. Ez a második szakasz (az engedély típusától
függően) 30–120 napot vesz igénybe (az UVK 22. cikkének (2) bekezdése), amely kivételes
körülmények között meghosszabbítható.

5.10.2

ENGEDÉLY KEZELÉSE

9. ábra: Engedély megadásakor végrehajtható műveletek
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Amint a gazdasági szereplő megkapja az engedélyt, további műveletek hajthatók végre az engedéllyel
kapcsolatban:
-

nem tesznek semmit: az engedély rendben van és aktív maradhat;

-

az engedély módosítása, amely az engedély egy vagy több adatelemének frissítését célozza
(UVK 22., 23. és 28. cikk, VJA 10. cikk);

-

a határozat felfüggesztése egy bizonyos időre, amely alatt az nem érvényes (FJA 16., 17. és
18. cikk, UVK 6. cikk, VJA 10. cikk);

-

a határozat újraértékelése, amely annak ellenőrzését célozza, hogy a megadott engedély
továbbra is megfelel-e a kezdeti feltételeknek és kritériumoknak (FJA 15. cikk);

-

a határozat megsemmisítése, hogy az ne legyen a továbbiakban használható – mintha sosem
létezett volna (UVK 23. és 27. cikk, VJA 10. cikk);

-

a határozat visszavonása, hogy az ne legyen a továbbiakban használható – azonban továbbra
is nyomon követve azt (UVK 22., 23. és 28. cikk, FJA 16. és 18. cikk, VJA 10., 15. és 259. cikk).

5.10.3

ÉRINTETT TAGÁLLAMOK ÉRTESÍTÉSE

Egyes engedélyek egynél több tagállamot fognak érinteni. Az érintett tagállamokat a kérelem
benyújtásakor a vámhatósági határozatok rendszere határozza meg a kérelmező által kért földrajzi
érvényesség alapján.
A határozathozó vámhatóság a határozat meghozatala előtt egyeztethet a potenciálisan érintett
tagállamokkal (VJA 14. cikk). Ezenkívül a ténylegesen érintett tagállamok (azaz amelyekre a
vámtisztviselő megadja az engedélyt) minden esetben értesítést kapnak minden olyan engedély
megadásáról, amelyben érintettek.
Az engedély megadását követően az érintett tagállamokat tájékoztatni kell arról, ha bármilyen változás
következik be valamelyik engedélyben, amelyben érintettek. Ezért minden olyan folyamat során,
amely maga után vonja az engedély státuszának és/vagy az engedélyt alkotó adatoknak a változását,
az érintett tagállamokat automatikusan tájékoztatják a frissítésekről.

5.11 A MEGLÉVŐ ENGEDÉLYEK MIGRÁLÁSA
Mivel a kérelmek és az engedélyek nem papíralapú változata nem kezelhető a vámhatósági
határozatok rendszerének működésbe lépésétől kezdve, a meglévő engedélyeket migrálni kell.
Amennyiben az engedélyt 2016.05.01. előtt adták ki, azt 2019.05.01. előtt újraértékelték (a VJA 345.
cikke és a FJA 250. cikkének (1) bekezdése értelmében). Adott esetében új engedélyt adtak ki,
amelyet be kellett vezetni a rendszerbe (az újraértékelt engedélyt visszavonták). Ha nem volt szükség
új engedélyre, az újraértékelt engedélyt visszavonták (és nem kódolták).
Amennyiben az engedélyt 2016.05.01. és a rendszer működésbe lépésének időpontja között adták ki,
előfordulhat, hogy az engedély nem tartalmazza a rendszer által megkövetelt összes adatelemet (lásd
a VJA 2. cikkének (4) bekezdését). Ebben az esetben a gazdasági szereplőtől az engedély
rendszerbe történő bevezetését megelőzően a vámhatóságoknak be kell kérniük a hiányzó
információkat. Az összes engedélyt kódolni fogják a rendszerben (amennyiben még mindig aktívak).
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6 KÉRELEM BEFOGADÁSA
6.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Kérelmező / gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság.

6.2 ÜGYMENET
A kérelem befogadásának folyamata úgy kezdődik, hogy a gazdasági szereplő benyújtja a
vámhatósági határozat iránti kérelmét. Ez az első lépés, amelyet meg kell tennie ahhoz, hogy
megkapja az engedélyt.
A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézetében a befogadás a teljes
folyamat első szakaszában szerepel (lásd: 10. táblázat. táblázat).

10. ábra: A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat részeként zajló kérelembefogadási folyamat

37

Customs Decisions Business User Guide
Kérelem befogadása

VER.: 5.00

6.2.1 CÉLOK ÉS ÜGYMENET
Miután sor került a kérelem benyújtására, és azt a vámhatósági határozatok rendszere visszaigazolta,
a kérelemhez hozzárendelnek egy automatikus és egyedi hivatkozási számot. Ennek felépítése a
következő:
[Országkód][Engedélytípus kódja][Szabad karakterek]
Példa: BECGUBE000001-2018-YLC2365
Ahol:
-

az országkód a kérelemért felelős vámhatóság két karakterből álló ISO-kódja (a példában a
„BE” Belgiumot jelöli);

-

az engedély típusának kódja, ahogyan az az első, Vámhatósági határozatok rendszere –
Alkalmazási kör és felépítés című dokumentumban szerepel (a példában: CGU, amely az
összkezesség nyújtására vonatkozó engedélyt jelenti, a biztosítéknyújtás alóli mentességet is
beleértve);

-

a szabad karaktereket a rendszer automatikusan generálja (legfeljebb 29 karakter, a
példában: BE000001-2018-YLC2365). Alapértelmezetten a CDMS a szabad karakterek
meghatározásához a következő algoritmust használja:
o

DTCA (határozathozó vámhatóság);

o

Kötőjel (-);

o

Tárgyév;

o

Kötőjel (-);

o

3 véletlenszerű betű;

o

Növekvő szám.

A befogadási folyamat fő céljaként a vámhatóságok megvizsgálják a kérelmet, és az első ellenőrzési
kör alapján (a befogadás feltételei) a vámtisztviselő megállapítja, hogy a kérelem befogadható-e vagy
sem.
A kérelem befogadása esetén a vámtisztviselő folytatja a vizsgálatot, és a továbbiakban megállapítja,
hogy a kérelmező és a kérelem megfelel-e az engedély megadásához szükséges kritériumoknak. Ezt
a következő lépést egy későbbi fejezet (Határozathozatali folyamat) ismerteti.
Ha a kérelmet nem fogadják be, a folyamat leáll, és a gazdasági szereplőt tájékoztatják azokról a
feltételekről, amelyeket nem teljesített. Új kérelmet viszont ez után is benyújthat.

6.2.2 A BEFOGADÁS FELTÉTELEI
Az előbbiekben említetteknek megfelelően a vámhatóságok a kérelem befogadásához számos
ellenőrzést végeznek. A rendszer ezenkívül a kérelem tartalma alapján automatikusan ellenőrzi, hogy
a feltételek egy részét megerősítették-e.
Ezek az ellenőrzések az engedély típusától függően különböznek egymástól. Nem minden
engedélynél kell az összes ellenőrzést elvégezni. A 6.3. szakasz részletesen ismerteti az elvégzendő
ellenőrzéseket.
Amikor a vámtisztviselő rögzíti a rendszerben, hogy a befogadás feltételei teljesülnek-e vagy sem,
minden egyes ellenőrzésnél köteles feltüntetni az alábbi eredmények egyikét:
Ellenőrzés eredménye
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Igen
Nem
Elhalasztva
9. táblázat: A befogadás feltételeinek ellenőrzéséből adódó eredmények lehetséges értékei

Ahol:
-

Igen: ellenőrzés megerősítve;

-

Nem: az ellenőrzés nincs megerősítve;

-

Elhalasztva: az ellenőrzés egyelőre nem tekinthető sem pozitívnak, sem negatívnak.
Kiegészítő információkra lehet szükség.

A vámhatóságoknak 30 naptári napon belül valamennyi ellenőrzésre válaszolniuk kell. E határidőt
követően a kérelmet automatikusan passzívan befogadják; még ha a rendszer által automatikusan
elvégzett ellenőrzések – például az EORI megállapítása és hitelessége – „Nem”-re is vannak állítva.
Megjegyzendő továbbá, hogy a kérelem befogadásához minden feltételnek teljesülnie kell. Ha a
folyamat végére akár egyetlen feltétel nem teljesül, a kérelem nem befogadható. Másfelől –
visszakövethetőség céljából – érdemes megjegyezni, hogy még ha a rendszer vagy a vámtisztviselő
által rögzített első ellenőrzés eredménye negatív is lett, a vámtisztviselőnek a befogadás összes
feltételét ellenőriznie kell ahhoz, hogy a gazdasági szereplő teljes körű visszajelzést kapjon (amely az
összes negatív eredménnyel záruló ellenőrzést tartalmazza), amennyiben kérelmét nem fogadták be.

6.2.3 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK IGÉNYLÉSE
Amennyiben a vámhatóságok úgy tekintik, hogy a kérelem nem tartalmazza az összes szükséges
információt, felkérhetik a gazdasági szereplőt kiegészítő információk megadására. Ilyen felkérésre
csak egyszer kerülhet sor.
Ehhez a vámtisztviselőnek a következőket kell megadnia az ellenőrzés eredményeinek rögzítésekor:

A kérelem minden szükséges információt tartalmaz:

Negatív

10. táblázat: A „Befogadás feltételei” eredménye, amelyet kiegészítő információ igénylésekor kell kitölteni

Az eredmény rögzítését követően a vámtisztviselőnek meg kell adnia, hogy mely ellenőrzésekhez van
szüksége kiegészítő információkra. A gazdasági szereplőt tehát arra kérik fel, hogy a vámtisztviselő
által (a kiegészítő információk igénylésének rögzítésekor) megadott határidőn belül adja meg a
releváns információkat.
A kérelem befogadásának – a vámtisztviselőre vonatkozó – határideje a kiegészítő információk
megadásához biztosított határidővel meghosszabbodik.
Ha a gazdasági szereplő a megadott határidőn belül nem adja meg a kért információkat, a kérelmet
automatikusan elutasítják. Ha megadja a kért információkat, a vámhatóságok megvizsgálják azokat,
és újra kitöltik az ellenőrzések eredményét. Amennyiben a vámtisztviselő nem válaszol újra az
ellenőrzésre, a kiegészítő információk gazdasági szereplőtől való beszerzését követően a kérelmet
automatikusan passzívan befogadják, amint lejár a kérelem befogadásának határideje (azaz 30
naptári nappal a kérelem átvételét követően).
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6.2.4 KÉRELEM VISSZAVONÁSA
Érdemes megjegyezni, hogy a gazdasági szereplő bármikor kérheti kérelmének visszavonását.
Amikor a rendszer megerősíti a kérelem visszavonását, azt a vámhatóság többé már nem tudja
vizsgálni, és a szóban forgó kérelemmel kapcsolatban semmilyen további intézkedés nem hozható.
A gazdasági szereplő ezután új engedélyért folyamodhat, ha új vámhatósági határozat iránti kérelmet
nyújt be.
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6.3 EMLÉKEZTETŐ: A KÉRELEM BEFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEIT
TARTALMAZÓ LISTA
A következő táblázatok a befogadás feltételeit tartalmazzák, amelyeket – az engedély típusától
függően – vagy a vámhatóság, vagy maga a rendszer ellenőriz.

Annak érdekében, hogy az olvasó gyorsan átlássa az egyes engedélytípusokra vonatkozó befogadási
feltételeket, a következő táblázatok jobb felső cellája a következő információk közül egyet vagy többet is tartalmaz:
-

Kód, amely tartalmazza az engedélytípus kódját és egyes esetekben egyéb, a konkrét helyzetet leíró
karaktereket is tartalmaz (pl. CGU – összkezesség nyújtására vonatkozó engedély);

-

szimbólum: a vámtisztviselő által elvégzendő ellenőrzések (kézi ellenőrzések);

-

szimbólum: a rendszer által elvégzett ellenőrzések (automatikus ellenőrzések).

6.3.1 ÁRUK VÁMELJÁRÁS ÉS ÁTMENETI MEGŐRZÉS ALÁ VONÁSA
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 11. táblázat:.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 12. táblázat:.
táblázatban találhatók.
-

Vám-árunyilatkozatnak – a kiviteli eljárást illetően is – a nyilatkozattevő nyilvántartásába való
bejegyzés formájában történő benyújtására vonatkozó engedély;

-

Központi vámkezelésre vonatkozó engedély;

-

Egyszerűsített árunyilatkozat használatára vonatkozó engedély;

-

Engedélyes banánmérlegelő státusra vonatkozó engedély;

-

Önértékelésre vonatkozó engedély;

-

Átmeneti megőrzési létesítmények üzemeltetésére vonatkozó engedély.
EIR, CCL, SDE,
AWB, SAS, TST

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyvét az illetékes vámhatóság szerinti helyen vezetik
vagy ott érhetők el
A kérelmező részleges tevékenységét az illetékes vámhatóság szerinti helyen végzi
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
11. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Áruk vámeljárás vagy átmeneti megőrzés alá vonása

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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EIR, CCL, SDE,
AWB, SAS, TST

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett

12. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Áruk vámeljárás vagy átmeneti megőrzés alá vonása

6.3.2 KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK
6.3.2.1 Az áruk vámraktározását szolgáló
üzemeltetésére vonatkozó engedély

raktározási

létesítmények

A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 13. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 14. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Az áruk vámraktározását szolgáló raktározási létesítmények üzemeltetésére vonatkozó
engedély.
CW1, CW2, CWP

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyvét az illetékes vámhatóság szerinti helyen vezetik
vagy ott érhetők el
A kérelmező részleges tevékenységét az illetékes vámhatóság szerinti helyen végzi
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
13. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Vámraktározás

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

CW1, CW2, CWP

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett
14. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Vámraktározás

6.3.2.2 Aktív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 15. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 16. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Aktív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély.
42

Customs Decisions Business User Guide
Kérelem befogadása

VER.: 5.00

IPO

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyvét az illetékes vámhatóság szerinti helyen vezetik
vagy ott érhetők el
A kérelmező részleges tevékenységét az illetékes vámhatóság szerinti helyen végzi
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
15. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Aktív feldolgozás

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

IPO

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett
A kérelmet az áruk első feldolgozásának helyén nyújtották be az illetékes vámhatósághoz
16. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Aktív feldolgozás

6.3.2.3 Passzív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 17. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 18. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Passzív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély.
OPO

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyvét az illetékes vámhatóság szerinti helyen vezetik
vagy ott érhetők el
A kérelmező részleges tevékenységét az illetékes vámhatóság szerinti helyen végzi
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
17. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Passzív feldolgozás

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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OPO

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett
18. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Passzív feldolgozás

6.3.2.4 Meghatározott célra
vonatkozó engedély

történő

felhasználási

eljárás

alkalmazására

A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 19. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 20. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Meghatározott célra történő felhasználási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély.
EUS

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyvét az illetékes vámhatóság szerinti helyen vezetik
vagy ott érhetők el
A kérelmező részleges tevékenységét az illetékes vámhatóság szerinti helyen végzi
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
19. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Meghatározott célra történő felhasználás

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

EUS

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett
A kérelmező az első felhasználás szerinti helyen nyújtja be a kérelmet

20. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Meghatározott célra történő felhasználás

6.3.2.5 Ideiglenes behozatali eljárás alkalmazására vonatkozó engedély
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 21. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 22. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Ideiglenes behozatali eljárás alkalmazására vonatkozó engedély.
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TEA

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
21. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Ideiglenes behozatali eljárás

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

TEA

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az első felhasználás szerinti helyen nyújtja be a kérelmet
22. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Ideiglenes behozatali eljárás

6.3.3 TRANZIT
6.3.3.1 Az uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett címzett státusra
vonatkozó engedély
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 23. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 24. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Az uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett címzett státusra vonatkozó engedély.
ACE

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmet abban a tagállamban nyújtják be, ahol az uniós árutovábbítási műveletek véget érnek
A kérelmező rendszeresen fogadni fog uniós árutovábbítási eljárás alá vont árukat
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
23. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Engedélyezett címzett

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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ACE

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett
24. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Engedélyezett címzett

6.3.3.2 TIR-művelet engedélyezett címzetti státusára vonatkozó engedély
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 25. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 26. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

TIR-művelet engedélyezett címzetti státusára vonatkozó engedély.
ACT

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
Az engedélyezett címzett státus iránti kérelmet abban a tagállamban nyújtják be, amelyben a TIR-műveletek
várhatóan befejeződnek
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
25. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – TIR-művelet engedélyezett címzettje

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

ACT

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett

26. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – TIR-művelet engedélyezett címzettje

6.3.3.3 Az uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett feladó státusra
vonatkozó engedély
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 27. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 28. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Az uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett feladó státusra vonatkozó engedély.
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ACR

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmet abban a tagállamban nyújtják be, ahol az uniós árutovábbítási műveletek várhatóan kezdődnek
A kérelmező engedélyt kapott összkezesség vagy a biztosítéknyújtás alóli mentesség igénybevételére
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
27. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Engedélyezett feladó

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

ACR

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett
28. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Engedélyezett feladó

6.3.3.4 Engedélyes kibocsátó státusra vonatkozó engedély
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 29. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 30. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Engedélyes kibocsátó státusra vonatkozó engedély.
ACP

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyvét az illetékes vámhatóság szerinti helyen vezetik
vagy ott érhetők el
A kérelmező részleges tevékenységét az illetékes vámhatóság szerinti helyen végzi
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
29. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Engedélyezett kibocsátó

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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ACP

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett
30. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Engedélyezett kibocsátó

6.3.3.5 Különleges zárak alkalmazására vonatkozó engedély
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 31. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 32. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Különleges zárak alkalmazására vonatkozó engedély.
SSE

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyvét az illetékes vámhatóság szerinti helyen vezetik
vagy ott érhetők el
A kérelmező részleges tevékenységét az illetékes vámhatóság szerinti helyen végzi
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
31. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Különleges zárak

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

SSE

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett
32. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Különleges zárak

6.3.3.6 Csökkentett adattartalmú árutovábbítási árunyilatkozat alkalmazására
vonatkozó engedély
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 33. táblázat:.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 34. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Csökkentett adattartalmú árutovábbítási árunyilatkozat alkalmazására vonatkozó engedély.
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TRD

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyvét az illetékes vámhatóság szerinti helyen vezetik
vagy ott érhetők el
A kérelmező részleges tevékenységét az illetékes vámhatóság szerinti helyen végzi
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
33. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Csökkentett adattartalmú árutovábbítási
árunyilatkozat

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

TRD

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett

34. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Csökkentett adattartalmú árutovábbítási árunyilatkozat

6.3.3.7 Elektronikus fuvarokmány vám-árunyilatkozatként való használatára
vonatkozó engedély
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 35. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 36. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Elektronikus fuvarokmány vám-árunyilatkozatként való használatára vonatkozó engedély.
ETD

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyvét az illetékes vámhatóság szerinti helyen vezetik
vagy ott érhetők el
A kérelmező részleges tevékenységét az illetékes vámhatóság szerinti helyen végzi
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
35. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Elektronikus fuvarokmány

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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ETD

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett
36. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Elektronikus fuvarokmány

6.3.4 MENETREND SZERINTI TENGERI ÁRUFUVAROZÓ JÁRAT
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 37. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 38. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat létesítésének engedélyezése.
RSS

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyvét az illetékes vámhatóság szerinti helyen vezetik
vagy ott érhetők el
A kérelmező részleges tevékenységét az illetékes vámhatóság szerinti helyen végzi
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
37. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

RSS

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett

38. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat

6.3.5 EGYÉB KÉRELMEK (RENDES ELJÁRÁS)
A következő engedélytípusoknál a vámhatóságok által ellenőrizendő feltételeket a 39. táblázat.
táblázat tartalmazza, míg a rendszer által automatikusan ellenőrzött feltételek a 40. táblázat.
táblázatban találhatók.
-

Összkezesség nyújtására, beleértve a lehetséges csökkentésre és mentességre vonatkozó
engedély;

-

A fizetendő vám megfizetésének halasztására vonatkozó engedély, amennyiben az engedélyt
nem egyetlen műveletre adják meg;
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Az áru vámértékének részét képező összegek meghatározásának egyszerűsítésére vonatkozó
engedély.
CGU, DPO, CVA

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező nem ugyanabból a célból nyújtja be a kérelmet, mint a visszavont vagy megsemmisített határozat
esetében
A kérelem minden szükséges információt tartalmaz
A kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyvét az illetékes vámhatóság szerinti helyen vezetik
vagy ott érhetők el
A kérelmező részleges tevékenységét az illetékes vámhatóság szerinti helyen végzi
A határozathozó vámhatóság megerősíti, hogy más feltételek nem vezethetnek a kérelem elutasításához
39. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Rendes eljárás

Megjegyezzük, hogy amennyiben azt jelzik, hogy más feltételek a kérelem elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

CGU, DPO, CVA

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik érvényes EORI-számmal
A kérelmező az Unió vámterületén letelepedett
40. táblázat: A rendszer által ellenőrzött feltételek – Rendes eljárás
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7 HATÁROZATHOZATAL
7.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság;
• Érintett tagállamok / Megkeresett vámhatóságok.

7.2 ÜGYMENET
Amint a kérelmet befogadták, készen áll arra, hogy az engedély megadása céljából a vámhatóságok
tovább vizsgálják.
A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézetében a határozathozatal a teljes
folyamat első szakaszában szerepel (lásd a 11. ábra. ábrát).

11. ábra: A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat keretében zajló határozathozatali folyamat

Az engedély megadásához a vámhatóságok számára az engedély típusától függő határidőt kell
megállapítani. A 7. táblázat. táblázat sorolja fel az egyes engedélytípusokra vonatkozó eredeti
határidőt az egy tagállamot érintő határozatok esetében.
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Határozathozatal
határideje (napokban)

Engedélytípus

Áruk vámeljárás és átmeneti megőrzés alá vonása
Vám-árunyilatkozatnak – a kiviteli eljárást illetően is – a nyilatkozattevő
nyilvántartásába való bejegyzés formájában történő benyújtására
vonatkozó engedély

120

Központi vámkezelésre vonatkozó engedély

120

Egyszerűsített árunyilatkozat használatára vonatkozó engedély

120

Engedélyes banánmérlegelő státusra vonatkozó engedély

30

Önértékelésre vonatkozó engedély

120

Engedély átmeneti megőrzési létesítmények üzemeltetésére

120

Különleges eljárások
Az áruk vámraktározását szolgáló raktározási létesítmények
üzemeltetésére vonatkozó engedély

60

Aktív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

30

Passzív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

30

Meghatározott célra történő felhasználási eljárás alkalmazására
vonatkozó engedély

30

Ideiglenes behozatali eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

30

Tranzit
Az uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett címzett státusra
vonatkozó engedély

120

TIR-művelet engedélyezett címzetti státusára vonatkozó engedély

120

Az uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett feladó státusra
vonatkozó engedély

120

Engedélyes kibocsátó státusra vonatkozó engedély

120

Különleges zárak alkalmazására vonatkozó engedély

120

Csökkentett adattartalmú árutovábbítási árunyilatkozat alkalmazására
vonatkozó engedély

120

Elektronikus fuvarokmány vám-árunyilatkozatként való használatára
vonatkozó engedély

120

Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat
Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat létesítésének
engedélyezése

120

Egyéb kérelmek (rendes eljárás)
Összkezesség nyújtására, beleértve a lehetséges csökkentésre és
mentességre vonatkozó engedély

120

Halasztott fizetésre vonatkozó engedély

120

Az áru vámértékének részét képező összegek meghatározásának
egyszerűsítésére vonatkozó engedély.

120

41. táblázat: A határozathozatal eredeti határideje, az engedély típusa szerint (egy tagállamot érintő határozat)
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Több tagállamot érintő határozat esetén a lejárati idő 120 naptári nap, függetlenül az engedély
típusától.
A határozathozatalra rendelkezésre álló határidőn belül és a „Kérelem befogadása” folyamat
elfogadásához szükséges feltételekhez hasonlóan egyes feltételeket és kritériumokat a határozathozó
vámhatóság vámtisztviselőjének kell ellenőriznie.
A 7.2.1. Feltételek és kritériumok ellenőrzése (Feltételek és kritériumok ellenőrzése) szakasz
ismerteti a feltételek és kritériumok tényleges ellenőrzését alkotó lépéseket.
Mivel kizárólag a kérelem alapján nem lehet határozni az engedély megadásáról, a vámtisztviselőt
kiegészítő tevékenységek segíthetik, mint például a kiegészítő információk igénylése a kérelmezőtől;
vagy egyeztethet olyan tagállamokkal, amelyek a kérelemben érintettek/az engedélyben érintettek
lesznek; vagy egyszerűen meghosszabbíthatja a határozathozatal határidejét. Ezenkívül a
határozathozatali szakaszban az is előfordulhat, hogy a gazdasági szereplő ki kívánja igazítani
kérelmét. Ezeket a kiigazításokat a vámhatóságok kezelik.
A 7.2.2. További lépések (További lépések) szakasz írja le azokat a kiegészítő tevékenységeket,
amelyeket az engedély megadása előtt, a feltételek és kritériumok ellenőrzésének támogatása
céljából lehet elvégezni.
Végezetül a feltételek és kritériumok ellenőrzésének eredménye, valamint a kiegészítő tevékenységek
elvégzésének alapján a vámtisztviselő meg tudja hozni a végleges határozatot, és megadhatja a
gazdasági szereplőnek az engedélyt, vagy elutasíthatja annak megadását.
A 7.2.3. Határozathozatal és értesítés (Határozathozatal és értesítés) szakasz részletesen ismerteti
az engedély megadására irányuló utolsó lépéseket, amelyről a kérelmezőt (aki ekkor a határozat
jogosultjává válik) és az érintett tagállamokat egyaránt értesítik.
A gazdasági szereplő bármikor törölheti a vámhatósági határozat iránti kérelmét.
A 7.2.4. Kérelem visszavonása (Kérelem visszavonása) szakasz röviden ismerteti a kérelem
visszavonásának folyamatát.
A 12. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a fentiekben leírt határozathozatali folyamatról.

12. ábra: A határozathozatali folyamat makroszintű áttekintése

7.2.1 FELTÉTELEK ÉS KRITÉRIUMOK ELLENŐRZÉSE
A feltételek és kritériumok vámtisztviselő általi ellenőrzése többnyire ugyanazt a mintát követi:
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-

Bizonyos feltételeket a rendszer ellenőriz (automatikus ellenőrzés);

-

Bizonyos feltételeket a vámhatóságok ellenőriznek (kézi ellenőrzés);

-

Az eredmények alapján a vámtisztviselő eldönti, hogy van-e szükség további lépésekre (lásd a
7.2.2. szakaszt). Ha legalább az egyik további lépést elvégezték, a vámtisztviselő újrakezdi a
feltételek és kritériumok ellenőrzését (az említett lépések elvégzése után).

A következő alfejezetek az engedély típusától függően elvégzendő különféle ellenőrzéseket
ismertetik. Érdemes megjegyezni, hogy az ellenőrizendő feltételek és kritériumok listája – az engedély
típusán kívül – attól is függ, hogy a kérelmező rendelkezik-e AEO-engedéllyel.
A vámhatósági határozatok rendszere képes a kérelmező EORI-száma alapján automatikusan
ellenőrizni, hogy rendelkezik-e ilyen engedéllyel.

Annak érdekében, hogy az olvasó gyorsan átlássa az egyes engedélytípusokra vonatkozó feltételeket és
kritériumokat, a következő táblázatok jobb felső cellája a következő információk közül egyet vagy többet is
tartalmaz:
-

Kód, amely tartalmazza az engedélytípus kódját és egyes esetekben egyéb, a konkrét helyzetet bemutató
karaktereket is tartalmaz (pl. CGU-30 – összkezesség nyújtására vonatkozó engedély, 30 %-os
csökkentéssel);

-

szimbólum: a vámtisztviselő által elvégzendő ellenőrzések (kézi ellenőrzések);

-

szimbólum: a rendszer által elvégzett ellenőrzések (automatikus ellenőrzések);

-

szimbólum (piros tanúsítvány): azt jelzi, hogy a kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel;

-

szimbólum (sötétkék tanúsítvány): azt jelzi, hogy a kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel;

-

szimbólum (világosszürke tanúsítvány): azt jelzi, hogy ellenőrzéseket kell végezni, függetlenül attól,
hogy a kérelmező rendelkezik-e AEO-engedéllyel.

Ezen túlmenően ha egy adott ellenőrzés eredménye egy vagy több feltétel megerősítő ellenőrzését vonja
maga után, a táblázatban a szóban forgó feltétel mellett szerepel a kiegészítő ellenőrzésre történő hivatkozás.
A hivatkozás mintája: „AUX-...”, ahol a három pont (...) helyébe egy egyedi kód lép.
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7.2.1.1 Áruk vámeljárás és átmeneti megőrzés alá vonása
7.2.1.1.1

Vám-árunyilatkozatnak – a kiviteli eljárást illetően is – a nyilatkozattevő nyilvántartásába
való bejegyzés formájában történő benyújtására vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
EIR

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező bizonyítani tudja, hogy műveleteit és az áruforgalmát a kereskedelmi és – indokolt esetekben –
szállítási nyilvántartások vezetésének rendszerén keresztül szigorú ellenőrzés alatt tartja, amely lehetővé teszi a
megfelelő vámellenőrzés lefolytatását
A kérelmező tanúbizonyságot tesz arról, hogy olyan szintű gyakorlati kompetenciával vagy szakmai képzettséggel
rendelkezik, amely közvetlenül kapcsolódik a végzett tevékenységhez
A hivatkozott eljárás: szabad forgalomba bocsátás, vámraktározás, ideiglenes behozatal, meghatározott célra
történő felhasználás, aktív feldolgozás, passzív feldolgozás, kivitel vagy újrakivitel
Egy adott különleges eljárásnál az FJA 181. cikkében említett, a vámhatóságok közötti szabványosított
információcsere szükséges
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
42. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés –
A kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
EIR

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A hivatkozott eljárás: szabad forgalomba bocsátás, vámraktározás, ideiglenes behozatal, meghatározott célra
történő felhasználás, aktív feldolgozás, passzív feldolgozás, kivitel vagy újrakivitel
Egy adott különleges eljárásnál az FJA 181. cikkében említett, a vámhatóságok közötti szabványosított
információcsere szükséges
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
43. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés –
A kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Központi vámkezelésre vonatkozó engedély

A következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
CCL

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A hivatkozott eljárás: szabad forgalomba bocsátás, vámraktározás, ideiglenes behozatal, meghatározott célra
történő felhasználás, aktív feldolgozás, passzív feldolgozás, kivitel vagy újrakivitel
A vám-árunyilatkozat EIDR (a nyilatkozattevő nyilvántartásaiban történő bejegyzés) formájában került
benyújtásra, és teljesülnek az FJA 150. cikkében megállapított feltételek
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
44. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Központi vámkezelés

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

CCL

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel
45. táblázat: A rendszer által ellenőrizendő feltételek – Központi vámkezelés

Amint látjuk, az AEOC- vagy AEOF-engedély itt a központi vámkezelésre vonatkozó engedély
megadásának előfeltétele. Ez azt jelenti, hogy az ember által végzett ellenőrzések ettől a helyzettől
függetlenek, és ennek a rendszerellenőrzésnek az eredményét akkor kell figyelembe venni, amikor a
vámtisztviselő meghozza a végleges határozatot.

7.2.1.1.3

Egyszerűsített árunyilatkozat használatára vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
SDE

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező vagy az engedélyes munkavállalói tisztában vannak azzal, hogy a megfelelés nehézségeiről
tájékoztatni kell a vámhatóságot
A kérelmező/engedélyes megfelelő eljárásokkal rendelkezik az engedélyek kezelésére
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
Adott esetben rendelkezik eljárásokkal a behozatali és/vagy kiviteli engedélyek kezelésére
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

46. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Egyszerűsített árunyilatkozat – A kérelmező nem
rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel
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Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
SDE

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
N/A

47. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Egyszerűsített árunyilatkozat – A kérelmező
rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

7.2.1.1.4

Engedélyes banánmérlegelő státusra vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
AWB

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező olyan nyilvántartásokat vezet, amelyek lehetővé teszik a vámhatóság számára a hatékony
ellenőrzések elvégzését
A kérelmező rendelkezik megfelelő mérlegelő berendezéssel
A kérelmező megadja a mérlegelés megfelelő lefolytatásához szükséges garanciát
A kérelmező friss banán behozatalával, fuvarozásával, tárolásával vagy kezelésével foglalkozik
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

48. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Engedélyes banánmérlegelő – A kérelmező nem
rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
Ha a kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
AWB

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező rendelkezik megfelelő mérlegelő berendezéssel
A kérelmező megadja a mérlegelés megfelelő lefolytatásához szükséges garanciát
A kérelmező friss banán behozatalával, fuvarozásával, tárolásával vagy kezelésével foglalkozik
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

49. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Engedélyes banánmérlegelő – A kérelmező
rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel
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Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
7.2.1.1.5

Önértékelésre vonatkozó engedély

A következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
SAS

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A hivatkozott eljárás: szabad forgalomba bocsátás, vámraktározás, ideiglenes behozatal, meghatározott célra
történő felhasználás, aktív feldolgozás, passzív feldolgozás, kivitel vagy újrakivitel
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
50. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Önértékelés

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

SAS

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel
51. táblázat: A rendszer által ellenőrizendő feltételek – Önértékelés

Amint látjuk, az AEOC- vagy AEOF-engedély itt az önértékelésre vonatkozó engedély megadásának
előfeltétele. Ez azt jelenti, hogy az ember által végzett ellenőrzések ettől a helyzettől függetlenek, és
ennek a rendszerellenőrzésnek az eredményét akkor kell figyelembe venni, amikor a vámtisztviselő
meghozza a végleges határozatot.

59

Customs Decisions Business User Guide
Határozathozatal

7.2.1.1.6

VER.: 5.00

Engedély átmeneti megőrzési létesítmények üzemeltetésére

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
TST

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
Más helyek használatának engedélyezésére irányuló kérelem

AUX-TST-A

A vámhatóságok aránytalan adminisztratív intézkedések nélkül is el tudják végezni a vámfelügyeletet
A kérelmező rendelkezik biztosítékkal
A kérelmező megadja a műveletek megfelelő lefolytatásához szükséges garanciát
A kérelmező olyan nyilvántartásokat vezet, amelyek lehetővé teszik a vámhatóság számára a hatékony
ellenőrzések elvégzését
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
52. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Átmeneti megőrzés – A kérelmező nem rendelkezik
AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
TST

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
Más helyek használatának engedélyezésére irányuló kérelem

AUX-TST-A

A vámhatóságok aránytalan adminisztratív intézkedések nélkül is el tudják végezni a vámfelügyeletet
A kérelmező rendelkezik biztosítékkal
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
53. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Átmeneti megőrzés – A kérelmező rendelkezik
AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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AUX-TST-A – Átmeneti megőrzésre vonatkozó kiegészítő ellenőrzés (A): függetlenül attól, hogy a
kérelmező rendelkezik-e AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzést kell elvégezni akkor,
ha a „Más helyek használatának engedélyezésére irányuló kérelem” eredménye „Igen”:
TST-A

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelem az áruk különböző átmeneti megőrzési létesítmények közötti szállítására vonatkozik

AUX-TST-B

54. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Átmeneti megőrzés – Más helyek használatának
engedélyezésére irányuló kérelem

AUX-TST-B – Átmeneti megőrzésre vonatkozó kiegészítő ellenőrzés (B): függetlenül attól, hogy a
kérelmező rendelkezik-e AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzést kell elvégezni akkor,
ha „A kérelem az áruk különböző átmeneti megőrzési létesítmények közötti szállítására
vonatkozik” eredménye „Igen”:
TST-B

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
Az áruk szállítása nem növeli a csalás kockázatát

55. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Átmeneti megőrzés – A kérelem az áruk különböző
átmeneti megőrzési létesítmények közötti szállítására vonatkozik

7.2.1.2 Különleges eljárások
7.2.1.2.1

Az áruk vámraktározását szolgáló raktározási létesítmények üzemeltetésére vonatkozó
engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
CW1, CW2, CWP

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A vámhatóságok aránytalan adminisztratív intézkedések nélkül is el tudják végezni a vámfelügyeletet
A kérelmező rendelkezik biztosítékkal
A kérelmező megfelelő, a vámhatóságok által jóváhagyott formában vezeti nyilvántartásait
A kérelmező megadja a műveletek megfelelő lefolytatásához szükséges garanciát
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
56. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Vámraktározás – A kérelmező nem rendelkezik
AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Ha a kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
CW1, CW2, CWP

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A vámhatóságok aránytalan adminisztratív intézkedések nélkül is el tudják végezni a vámfelügyeletet
A kérelmező rendelkezik biztosítékkal
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
57. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Vámraktározás – A kérelmező rendelkezik AEOCvagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
7.2.1.2.2

Aktív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
IPO

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

Meghatározták az annak megállapítását szolgáló intézkedéseket, hogy a feldolgozott termékek a feldolgozási
eljárás alá vont áruk feldolgozásából jöttek létre
AUX-IPO-ECO

Vizsgálni kell az aktív feldolgozás gazdasági feltételeit

Az eljárás igénybevétele nem eredményezi a származási szabályok és a behozott áruval kapcsolatos mennyiségi
korlátozások hatályának megkerülését
Meghatározták a helyettesítő áruk használatát igazoló feltételek teljesülésének megállapítására vonatkozó
intézkedéseket
AUX-IPO-A

Gyártási segédanyagokra vonatkozik
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

58. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Aktív feldolgozás – A kérelmező nem rendelkezik
AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

IPO

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A behozatali vám összegét az UVK 86. cikkének (3) bekezdésével összhangban határozták meg

AUX-IPO-B

59. táblázat: A rendszer által ellenőrizendő feltételek – Aktív feldolgozás – A kérelmező nem rendelkezik AEOCvagy AEOF-engedéllyel
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Ha a kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
IPO

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

Meghatározták az annak megállapítását szolgáló intézkedéseket, hogy a feldolgozott termékek a feldolgozási
eljárás alá vont áruk feldolgozásából jöttek létre
AUX-IPO-ECO

Vizsgálni kell az aktív feldolgozás gazdasági feltételeit

Az eljárás igénybevétele nem eredményezi a származási szabályok és a behozott áruval kapcsolatos mennyiségi
korlátozások hatályának megkerülését
Meghatározták a helyettesítő áruk használatát igazoló feltételek teljesülésének megállapítására vonatkozó
intézkedéseket
AUX-IPO-A

Gyártási segédanyagokra vonatkozik
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

60. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Aktív feldolgozás – A kérelmező rendelkezik AEOCvagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

IPO

A rendszer által ellenőrzött feltételek
A behozatali vám összegét az UVK 86. cikkének (3) bekezdésével összhangban határozták
meg

AUX-IPO-B

61. táblázat: A rendszer által ellenőrizendő feltételek – Aktív feldolgozás – A kérelmező rendelkezik AEOC- vagy
AEOF-engedéllyel

AUX-IPO-A – Aktív feldolgozásra vonatkozó kiegészítő ellenőrzés (A): függetlenül attól, hogy a
kérelmező rendelkezik-e AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzést kell elvégezni akkor,
ha a „Gyártási segédanyagokra vonatkozik” eredménye „Igen”:
IPO

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
Az aktív feldolgozás gyártási segédanyagokra is megadható

62. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Aktív feldolgozás – B. kiegészítő ellenőrzés

AUX-IPO-B – Aktív feldolgozásra vonatkozó kiegészítő ellenőrzés (B): függetlenül attól, hogy a
kérelmező rendelkezik-e AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzést kell elvégezni akkor,
ha „A behozatali vám összegét az UVK 86. cikkének (3) bekezdésével összhangban határozták
meg” eredménye „Igen”:
IPO

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

Az áru állapota a feldolgozás után gazdaságosan már nem állítható vissza úgy, hogy megfeleljen az áru eljárás
alá vonásakor érvényes megnevezésnek és állapotnak
63. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Aktív feldolgozás – B. kiegészítő ellenőrzés
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AUX-IPO-ECO – Az aktív feldolgozásra vonatkozó kiegészítő ellenőrzés – gazdasági feltételek: ha a
vámtisztviselő rögzíti a rendszerben, hogy a gazdasági feltételeket tovább kell vizsgálni, erről a
gazdasági szereplőt automatikusan értesítik.
Ezt követően a vámtisztviselő kapcsolatba lép a Bizottsággal3. Az Európai Bizottság vámügyi
szakértői csoportja dönt a gazdasági feltételek
teljesüléséről, és a vizsgálat eredményét közli
a vámtisztviselővel, aki rögzíti az eredményt a
rendszerben.
A határozathozatal határidejét legfeljebb
egy évvel lehet meghosszabbítani, hogy a vámügyi
a gazdasági

A határidők veszélyeztetésének elkerülése
szakértői csoport dönthessen
érdekében a vámtisztviselő – még az előtt,
feltételek teljesüléséről.
hogy értesítené a Bizottságot a gazdasági
feltételek ellenőrzésének szükségességéről, –
rögzíti a rendszerben, hogy szükség van-e a
határozathozatal határidejének meghosszabbítására.
7.2.1.2.3

Passzív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
OPO

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

Meghatározták az annak megállapítását szolgáló intézkedéseket, hogy a feldolgozott termékek a feldolgozási
eljárás alá vont áruk feldolgozásából jöttek létre
Vizsgálni kell a passzív feldolgozás gazdasági feltételeit

AUX-OPO-ECO

Meghatározták a helyettesítő áruk használatát vagy a szabvány csererendszer igénybevételét igazoló feltételek
teljesülésének megállapítására vonatkozó intézkedéseket
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
64. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Passzív feldolgozás – A kérelmező nem rendelkezik
AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

3

A Bizottsággal való kommunikáció a vámhatósági határozatok rendszerétől eltérő eszközökkel zajlik.
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Ha a kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
OPO

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

Meghatározták az annak megállapítását szolgáló intézkedéseket, hogy a feldolgozott termékek a feldolgozási
eljárás alá vont áruk feldolgozásából jöttek létre
AUX-OPO-ECO

Vizsgálni kell a passzív feldolgozás gazdasági feltételeit

Meghatározták a helyettesítő áruk használatát vagy a szabvány csererendszer igénybevételét igazoló feltételek
teljesülésének megállapítására vonatkozó intézkedéseket
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
65. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Passzív feldolgozás – A kérelmező rendelkezik
AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

AUX-OPO-ECO – A passzív feldolgozásra vonatkozó kiegészítő ellenőrzés – gazdasági feltételek: ha
a vámtisztviselő rögzíti a rendszerben, hogy a gazdasági feltételeket tovább kell vizsgálni, erről a
gazdasági szereplőt automatikusan értesítik.
Ezt követően a vámtisztviselő kapcsolatba lép a Bizottsággal4. Az Európai Bizottság vámügyi
szakértői csoportja dönt a gazdasági feltételek
teljesüléséről, és a vizsgálat eredményét közli
a vámtisztviselővel, aki rögzíti az eredményt a
rendszerben.
A határozathozatal határidejét legfeljebb
egy évvel lehet meghosszabbítani, hogy a vámügyi
a gazdasági

A határidők veszélyeztetésének elkerülése
szakértői csoport dönthessen
érdekében a vámtisztviselő – még az előtt,
feltételek teljesüléséről.
hogy értesítené a Bizottságot a gazdasági
feltételek ellenőrzésének szükségességéről, –
rögzíti a rendszerben, hogy szükség van-e a
határozathozatal határidejének meghosszabbítására.

4

A Bizottsággal való kommunikáció a vámhatósági határozatok rendszerétől eltérő eszközökkel zajlik.
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Meghatározott célra történő felhasználási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
EUS

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A vámhatóságok aránytalan adminisztratív intézkedések nélkül is el tudják végezni a vámfelügyeletet
A kérelmező rendelkezik biztosítékkal
A kérelmező megfelelő, a vámhatóságok által jóváhagyott formában vezeti nyilvántartásait
A kérelmező megadja a műveletek megfelelő lefolytatásához szükséges garanciát
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

66. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Meghatározott célra történő felhasználás – A
kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
EUS

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A vámhatóságok aránytalan adminisztratív intézkedések nélkül is el tudják végezni a vámfelügyeletet
A kérelmező rendelkezik biztosítékkal
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

67. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Meghatározott célra történő felhasználás – A
kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Ideiglenes behozatali eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
TEA

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A vámhatóságok aránytalan adminisztratív intézkedések nélkül is el tudják végezni a vámfelügyeletet
A kérelmező rendelkezik biztosítékkal
A kérelmező megfelelő, a vámhatóságok által jóváhagyott formában vezeti nyilvántartásait
A kérelmező megadja a műveletek megfelelő lefolytatásához szükséges garanciát
A kérelmező használja a termékeket vagy rendelkezik azok felhasználásáról, vagy az árukon feldolgozási
műveleteket végez vagy rendelkezik e műveletek elvégzéséről
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

68. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Ideiglenes behozatal – A kérelmező nem rendelkezik
AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
TEA

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A vámhatóságok aránytalan adminisztratív intézkedések nélkül is el tudják végezni a vámfelügyeletet
A kérelmező rendelkezik biztosítékkal
A kérelmező használja a termékeket vagy rendelkezik azok felhasználásáról, vagy az árukon feldolgozási
műveleteket végez vagy rendelkezik e műveletek elvégzéséről
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

69. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Ideiglenes behozatal – A kérelmező rendelkezik
AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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7.2.1.3 Tranzit
7.2.1.3.1

Az uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett címzett státusra vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
ACE

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket

A kérelmező a vámhatóság számára hozzáférést biztosít a vámügyi és adott esetben szállítási nyilvántartásaihoz
A kérelmező rendszeresen fogadni fog uniós árutovábbítási eljárás alá vont árukat
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező bizonyítani tudja, hogy műveleteit és az áruforgalmát a kereskedelmi és – indokolt esetekben –
szállítási nyilvántartások vezetésének rendszerén keresztül szigorú ellenőrzés alatt tartja, amely lehetővé teszi a
megfelelő vámellenőrzés lefolytatását
A kérelmező tanúbizonyságot tesz arról, hogy olyan szintű gyakorlati kompetenciával vagy szakmai képzettséggel
rendelkezik, amely közvetlenül kapcsolódik a végzett tevékenységhez
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
70. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Engedélyezett címzett – A kérelmező nem
rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
ACE

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket

A kérelmező a vámhatóság számára hozzáférést biztosít a vámügyi és adott esetben szállítási nyilvántartásaihoz
A kérelmező rendszeresen fogadni fog uniós árutovábbítási eljárás alá vont árukat
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
71. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Engedélyezett címzett – A kérelmező rendelkezik
AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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TIR-művelet engedélyezett címzetti státusára vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
ACT

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket
A kérelmező/engedélyes rendszeresen fog fogadni TIR-művelet keretében szállított árukat, és akinek
határozathozó vámhatósága okkal feltételezi, hogy eleget tud tenni a kötelezettségeknek

A kérelmező a vámhatóság számára hozzáférést biztosít a vámügyi és adott esetben szállítási nyilvántartásaihoz
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező bizonyítani tudja, hogy műveleteit és az áruforgalmát a kereskedelmi és – indokolt esetekben –
szállítási nyilvántartások vezetésének rendszerén keresztül szigorú ellenőrzés alatt tartja, amely lehetővé teszi a
megfelelő vámellenőrzés lefolytatását
A kérelmező tanúbizonyságot tesz arról, hogy olyan szintű gyakorlati kompetenciával vagy szakmai képzettséggel
rendelkezik, amely közvetlenül kapcsolódik a végzett tevékenységhez
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
72. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – TIR-művelet engedélyezett címzettje – A kérelmező
nem rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
ACT

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket
A kérelmező/engedélyes rendszeresen fog fogadni TIR-művelet keretében szállított árukat, és akinek
határozathozó vámhatósága okkal feltételezi, hogy eleget tud tenni a kötelezettségeknek

A kérelmező a vámhatóság számára hozzáférést biztosít a vámügyi és adott esetben szállítási nyilvántartásaihoz
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
73. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – TIR-művelet engedélyezett címzettje – A kérelmező
rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Az uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett feladó státusra vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
ACR

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket

A kérelmező a vámhatóság számára hozzáférést biztosít a vámügyi és adott esetben szállítási nyilvántartásaihoz
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező bizonyítani tudja, hogy műveleteit és az áruforgalmát a kereskedelmi és – indokolt esetekben –
szállítási nyilvántartások vezetésének rendszerén keresztül szigorú ellenőrzés alatt tartja, amely lehetővé teszi a
megfelelő vámellenőrzés lefolytatását
A kérelmező tanúbizonyságot tesz arról, hogy olyan szintű gyakorlati kompetenciával vagy szakmai képzettséggel
rendelkezik, amely közvetlenül kapcsolódik a végzett tevékenységhez
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
74. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Engedélyezett feladó – A kérelmező nem
rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
ACR

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket

A kérelmező a vámhatóság számára hozzáférést biztosít a vámügyi és adott esetben szállítási nyilvántartásaihoz
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
75. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Engedélyezett feladó – A kérelmező rendelkezik
AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Engedélyes kibocsátó státusra vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
ACP

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat

A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező bizonyítani tudja, hogy műveleteit és az áruforgalmát a kereskedelmi és – indokolt esetekben –
szállítási nyilvántartások vezetésének rendszerén keresztül szigorú ellenőrzés alatt tartja, amely lehetővé teszi a
megfelelő vámellenőrzés lefolytatását
A kérelmező tanúbizonyságot tesz arról, hogy olyan szintű gyakorlati kompetenciával vagy szakmai képzettséggel
rendelkezik, amely közvetlenül kapcsolódik a végzett tevékenységhez
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
76. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Engedélyezett kibocsátó – A kérelmező nem
rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
ACP

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

77. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Engedélyezett kibocsátó – A kérelmező rendelkezik
AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Különleges zárak alkalmazására vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
SSE

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket
A zárakat jóvá lehet hagyni

A kérelmező a vámhatóság számára hozzáférést biztosít a vámügyi és adott esetben szállítási nyilvántartásaihoz
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező bizonyítani tudja, hogy műveleteit és az áruforgalmát a kereskedelmi és – indokolt esetekben –
szállítási nyilvántartások vezetésének rendszerén keresztül szigorú ellenőrzés alatt tartja, amely lehetővé teszi a
megfelelő vámellenőrzés lefolytatását
A kérelmező tanúbizonyságot tesz arról, hogy olyan szintű gyakorlati kompetenciával vagy szakmai képzettséggel
rendelkezik, amely közvetlenül kapcsolódik a végzett tevékenységhez
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
78. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Különleges zárak – A kérelmező nem rendelkezik
AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
SSE

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket
A zárakat jóvá lehet hagyni

A kérelmező a vámhatóság számára hozzáférést biztosít a vámügyi és adott esetben szállítási nyilvántartásaihoz
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
79. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Különleges zárak – A kérelmező rendelkezik AEOengedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Csökkentett adattartalmú árutovábbítási árunyilatkozat alkalmazására vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
TRD

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket

A kérelmező a vámhatóság számára hozzáférést biztosít a vámügyi és adott esetben szállítási nyilvántartásaihoz
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező bizonyítani tudja, hogy műveleteit és az áruforgalmát a kereskedelmi és – indokolt esetekben –
szállítási nyilvántartások vezetésének rendszerén keresztül szigorú ellenőrzés alatt tartja, amely lehetővé teszi a
megfelelő vámellenőrzés lefolytatását
A kérelmező tanúbizonyságot tesz arról, hogy olyan szintű gyakorlati kompetenciával vagy szakmai képzettséggel
rendelkezik, amely közvetlenül kapcsolódik a végzett tevékenységhez
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
80. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Csökkentett adattartalmú árutovábbítási
árunyilatkozat – A kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
TRD

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket

A kérelmező a vámhatóság számára hozzáférést biztosít a vámügyi és adott esetben szállítási nyilvántartásaihoz
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
81. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Csökkentett adattartalmú árutovábbítási
árunyilatkozat – A kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Elektronikus fuvarokmány vám-árunyilatkozatként való használatára vonatkozó engedély

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
ETD

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket
A kérelmező jelentős számú repülőjáratot/hajójáratot működtet az Unión belül
Rendelkezésre állnak az elektronikus fuvarokmány részletei

A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező bizonyítani tudja, hogy műveleteit és az áruforgalmát a kereskedelmi és – indokolt esetekben –
szállítási nyilvántartások vezetésének rendszerén keresztül szigorú ellenőrzés alatt tartja, amely lehetővé teszi a
megfelelő vámellenőrzés lefolytatását
A kérelmező tanúbizonyságot tesz arról, hogy olyan szintű gyakorlati kompetenciával vagy szakmai képzettséggel
rendelkezik, amely közvetlenül kapcsolódik a végzett tevékenységhez
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
82. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Elektronikus fuvarokmány – A kérelmező nem
rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
ETD

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
A kérelmező/engedélyes rendszeresen alkalmazza az uniós árutovábbítási eljárásokat
A határozathozó vámhatóság képes felügyelni az eljárást és aránytalanul nagy adminisztratív teher nélkül
elvégezni az ellenőrzéseket
A kérelmező jelentős számú repülőjáratot/hajójáratot működtet az Unión belül
Rendelkezésre állnak az elektronikus fuvarokmány részletei
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

83. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Elektronikus fuvarokmány – A kérelmező AEOengedéllyel rendelkezik

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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7.2.1.4 Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat
7.2.1.4.1

Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat létesítésének engedélyezése

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
RSS

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező vállalja, hogy a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat útvonalán nem hajt végre áruátrakodást
A kérelmező vállalja, hogy a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat útvonalán az Unió vámterületén
található kikötő vámszabad területein nem hajt végre kikötést
A kérelmező vállalja, hogy a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat útvonalán az Unió vámterületén kívül
található kikötőben nem hajt végre kikötést
A kérelmező vállalja, hogy nyilvántartásba veteti a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járathoz rendelt hajók
nevét, az első kikötőt, amelyben a hajó a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat teljesítését megkezdi és a
kikötés céljából igénybe veendő kikötőket
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező vállalja, hogy a járatot az e célból nyilvántartásba vett hajók igénybevételével működteti
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
84. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat – A
kérelmező nem rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
RSS

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező vállalja, hogy a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat útvonalán nem hajt végre áruátrakodást
A kérelmező vállalja, hogy a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat útvonalán az Unió vámterületén
található kikötő vámszabad területein nem hajt végre kikötést
A kérelmező vállalja, hogy a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat útvonalán az Unió vámterületén kívül
található kikötőben nem hajt végre kikötést
A kérelmező vállalja, hogy nyilvántartásba veteti a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járathoz rendelt hajók
nevét, az első kikötőt, amelyben a hajó a menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat teljesítését megkezdi és a
kikötés céljából igénybe veendő kikötőket
A kérelmező vállalja, hogy a járatot az e célból nyilvántartásba vett hajók igénybevételével működteti
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
85. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Menetrend szerinti tengeri árufuvarozó járat – A
kérelmező rendelkezik AEOC- vagy AEOF-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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7.2.1.5 Egyéb kérelmek (rendes eljárás)
7.2.1.5.1

Összkezesség nyújtására, beleértve a lehetséges csökkentésre és mentességre
vonatkozó engedély

Az összkezesség nyújtására vonatkozó engedély ellenőrizendő feltételei és kritériumai a kérelemben
említett vámtartozás típusától, valamint az egyes vámtartozás-típusok esetében kért csökkentés
mértékétől függnek.
Érdemes megjegyezni, hogy nem minden típusú vámtartozásnál kérhető bármely mértékű csökkentés.
A következő táblázat tartalmazza a lehetséges helyzeteket:
Vámtartozás

A biztosíték szintje (a referenciaösszeg %-ában)

Meglévő vámtartozás

a referenciaösszeg vonatkozó részének 100 %-a
(nincs csökkentés)
a referenciaösszeg vonatkozó részének 30 %-a
a referenciaösszeg vonatkozó részének 100 %-a
(nincs csökkentés)

Lehetséges vámtartozás

a referenciaösszeg vonatkozó részének 50%-a
a referenciaösszeg vonatkozó részének 30 %-a
a referenciaösszeg vonatkozó részének 0 %-a
(biztosítéknyújtás alóli mentesség)

86. táblázat: A kérhető biztosíték szintje, a vámtartozás típusától függően

Ha egyik tartozástípusnál sem kértek csökkentést, és ha a kérelmező nem rendelkezik AEOengedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
CGU-0

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező az érintett vámeljárások rendszeres használója vagy rendelkezik a kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges jogképességgel
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
87. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Összkezesség – Nincs csökkentés (bármely
tartozás) – A kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha egyik tartozástípusnál sem kértek csökkentést, és ha a kérelmező rendelkezik AEOengedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
CGU-0

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
N/A

88. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Összkezesség – Nincs csökkentés (bármely
tartozás) – A kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel
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Ha a lehetséges vámtartozásnál 30%-os csökkentést kértek, és ha a kérelmező nem rendelkezik
AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
CGU-30-P

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező az érintett vámeljárások rendszeres használója vagy rendelkezik a kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges jogképességgel
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező olyan számviteli rendszert tart fenn, amely összhangban van az általánosan elfogadott számviteli
elvekkel
A kérelmező olyan igazgatási szervezettel rendelkezik, amely megfelel a vállalkozás típusának és méretének
A kérelmező vagy az engedélyes munkavállalói tisztában vannak azzal, hogy a megfelelés nehézségeiről
tájékoztatni kell a vámhatóságot
A kérelmező ellen nem folyik csődeljárás
Az elmúlt három év során a kérelmező eleget tett a vámok, valamint minden egyéb adók és díjak megfizetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek
A kérelmező igazolni tudja, hogy elegendő pénzügyi forrással rendelkezik, többek között nem rendelkezik negatív
eszközökkel, hacsak azok nem finanszírozhatóak
A kérelmező elegendő pénzügyi forrással rendelkezik a referenciaösszegnek a biztosíték összege által nem
fedezett részére vonatkozóan
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
89. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Összkezesség – 30%-os csökkentés (lehetséges
tartozás) – A kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha bármely lehetséges vámtartozásnál 30%-os csökkentést kértek, és ha a kérelmező rendelkezik
AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzést kell elvégezni:
CGU-30-P

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező elegendő pénzügyi forrással rendelkezik a referenciaösszegnek a biztosíték összege által nem
fedezett részére vonatkozóan
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
90. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Összkezesség – 30%-os csökkentés (lehetséges
tartozás) – A kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Ha a meglévő vámtartozásnál 30%-os csökkentést kértek, és ha a kérelmező nem rendelkezik
AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
CGU-30-E

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező az érintett vámeljárások rendszeres használója vagy rendelkezik a kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges jogképességgel
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező olyan számviteli rendszert tart fenn, amely összhangban van az általánosan elfogadott számviteli
elvekkel
A kérelmező olyan igazgatási szervezettel rendelkezik, amely megfelel a vállalkozás típusának és méretének
A kérelmező vagy az engedélyes munkavállalói tisztában vannak azzal, hogy a megfelelés nehézségeiről
tájékoztatni kell a vámhatóságot
A kérelmező ellen nem folyik csődeljárás
Az elmúlt három év során a kérelmező eleget tett a vámok, valamint minden egyéb adók és díjak megfizetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek
A kérelmező igazolni tudja, hogy elegendő pénzügyi forrással rendelkezik, többek között nem rendelkezik negatív
eszközökkel, hacsak azok nem finanszírozhatóak
A kérelmező elegendő pénzügyi forrással rendelkezik a referenciaösszegnek a biztosíték összege által nem
fedezett részére vonatkozóan
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
91. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Összkezesség – 30%-os csökkentés (meglévő
tartozás) – A kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha bármely meglévő vámtartozásnál 30%-os csökkentést kértek, és ha a kérelmező rendelkezik
AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzést kell elvégezni:
CGU-30-E

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező elegendő pénzügyi forrással rendelkezik a referenciaösszegnek a biztosíték összege által nem
fedezett részére vonatkozóan
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
92. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Összkezesség – 30%-os csökkentés (meglévő
tartozás) – A kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Ha a lehetséges vámtartozásnál 50%-os csökkentést kértek, és ha a kérelmező nem rendelkezik
AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
CGU-50

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező az érintett vámeljárások rendszeres használója vagy rendelkezik a kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges jogképességgel
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező olyan számviteli rendszert tart fenn, amely összhangban van az általánosan elfogadott számviteli
elvekkel
A kérelmező olyan igazgatási szervezettel rendelkezik, amely megfelel a vállalkozás típusának és méretének
A kérelmező ellen nem folyik csődeljárás
Az elmúlt három év során a kérelmező eleget tett a vámok, valamint minden egyéb adók és díjak megfizetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek
A kérelmező igazolni tudja, hogy elegendő pénzügyi forrással rendelkezik, többek között nem rendelkezik negatív
eszközökkel, hacsak azok nem finanszírozhatóak
A kérelmező elegendő pénzügyi forrással rendelkezik a referenciaösszegnek a biztosíték összege által nem
fedezett részére vonatkozóan
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
93. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Összkezesség – 50%-os csökkentés (lehetséges
tartozások) – A kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a lehetséges vámtartozásnál 50%-os csökkentést kértek, és ha a kérelmező rendelkezik AEOengedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
CGU-50

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező elegendő pénzügyi forrással rendelkezik a referenciaösszegnek a biztosíték összege által nem
fedezett részére vonatkozóan
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
94. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Összkezesség – 50%-os csökkentés (lehetséges
tartozások) – A kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Ha a lehetséges vámtartozásnál biztosítéknyújtás alóli mentességet kértek, és ha a kérelmező
nem rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
CGU-W

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező az érintett vámeljárások rendszeres használója vagy rendelkezik a kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges jogképességgel
A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező olyan számviteli rendszert tart fenn, amely összhangban van az általánosan elfogadott számviteli
elvekkel
A kérelmező a vámhatóság számára hozzáférést biztosít a vámügyi és adott esetben szállítási nyilvántartásaihoz
A kérelmező olyan logisztikai rendszerrel rendelkezik, amely megkülönbözteti az uniós és a nem uniós árukat
A kérelmező olyan igazgatási szervezettel rendelkezik, amely megfelel a vállalkozás típusának és méretének
A kérelmező rendelkezik megfelelő, kialakult eljárásokkal az engedélyek kezelésére, valamint a vállalat
nyilvántartásainak archiválásához és az információvesztés elleni védelemhez
A kérelmező vagy az engedélyes munkavállalói tisztában vannak azzal, hogy a megfelelés nehézségeiről
tájékoztatni kell a vámhatóságot
A kérelmező megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel rendelkezik számítógépes rendszerének a
jogosulatlan behatolással szembeni védelméhez és a kérelmező dokumentációjának megóvásához
A kérelmező ellen nem folyik csődeljárás
Az elmúlt három év során a kérelmező eleget tett a vámok, valamint minden egyéb adók és díjak megfizetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek
A kérelmező igazolni tudja, hogy elegendő pénzügyi forrással rendelkezik, többek között nem rendelkezik negatív
eszközökkel, hacsak azok nem finanszírozhatóak
A kérelmező elegendő pénzügyi forrással rendelkezik a referenciaösszegnek a biztosíték összege által nem
fedezett részére vonatkozóan
A kérelmező adott esetben kialakult eljárásokkal rendelkezik a kereskedelempolitikai intézkedésekkel vagy a
mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelemmel kapcsolatos engedélyek kezelésére
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
95. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Összkezesség – Biztosítéknyújtás alóli mentesség
(lehetséges tartozások) – A kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.

Ha a lehetséges vámtartozásnál biztosítéknyújtás alóli mentességet kértek, és ha a kérelmező
rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
CGU-W

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmező elegendő pénzügyi forrással rendelkezik a referenciaösszegnek a biztosíték összege által nem
fedezett részére vonatkozóan
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
96. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Összkezesség – Biztosítéknyújtás alóli mentesség
(meglévő tartozások) – A kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel
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Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
A rendszer az előbbiekben említett esetekben nem végez külön ellenőrzést.
7.2.1.5.2

A fizetendő vám megfizetésének halasztására vonatkozó engedély, amennyiben az
engedélyt nem egyetlen műveletre adják meg

Függetlenül attól, hogy a kérelmező rendelkezik-e AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell
elvégezni:
DPO

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek
Biztosíték nyújtása
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához

97. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Halasztott fizetés – A kérelmező (nem) rendelkezik
AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
A rendszer nem végez külön ellenőrzést.
7.2.1.5.3

Az áru vámértékének részét képező összegek meghatározásának egyszerűsítésére
vonatkozó engedély.

Ha a kérelmező nem rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
CVA

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A kérelmezőt nem ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy
adószabályok súlyos megsértését
A kérelmező olyan számviteli rendszert tart fenn, amely összhangban van az általánosan elfogadott számviteli
elvekkel
A kérelmező olyan igazgatási szervezettel rendelkezik, amely megfelel a vállalkozás típusának és méretének
A Vámkódex 166. cikkében említett eljárások alkalmazása az adott körülmények között aránytalan adminisztratív
költségeket jelentene
A megállapított vámérték nem fog jelentősen eltérni az engedély hiányában megállapított vámértéktől
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
98. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Vámérték-megállapítás – A kérelmező nem
rendelkezik AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
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Ha a kérelmező rendelkezik AEO-engedéllyel, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
CVA

A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek

A Vámkódex 166. cikkében említett eljárások alkalmazása az adott körülmények között aránytalan adminisztratív
költségeket jelentene
A megállapított vámérték nem fog jelentősen eltérni az engedély hiányában megállapított vámértéktől
A vámtisztviselő megerősíti, hogy más ok nem vezethet az engedély elutasításához
99. táblázat: A vámhatóságok által ellenőrizendő feltételek – Vámérték-megállapítás – A kérelmező rendelkezik
AEO-engedéllyel

Megjegyezzük, hogy amennyiben feltüntetik, hogy más feltételek az engedély elutasításához
vezethetnek, a vámtisztviselőnek meg kell határoznia ezeket a feltételeket.
A rendszer az előbbiekben említett esetekben nem végez külön ellenőrzést.

7.2.2 TOVÁBBI LÉPÉSEK
A határozathozatali folyamat során vannak olyan kiegészítő tevékenységek, amelyeket az engedély
megadása előtt, a feltételek és kritériumok ellenőrzésének támogatása céljából lehet elvégezni. A
következő tevékenységek képezhetik a folyamat részét:
-

Egyeztetés az érintett tagállammal/tagállamokkal – ha a határozat a határozathozó
vámhatóság szerinti tagállamtól eltérő tagállamot is érint, e tagállam a határozathozatali
folyamatban érintett tagállamnak minősül. Egyes tagállamokat megadott határidőn belül
keresnek meg egyeztetés céljából.

-

Kiegészítő információk igénylése – előfordulhat, hogy a határozathozatali folyamat egy adott
pontján a vámtisztviselő észreveszi, hogy nem áll rendelkezésére a határozathozatalhoz
szükséges valamennyi információ. Ebben az esetben a vámtisztviselő kiegészítő
információkat kérhet a gazdasági szereplőtől. A gazdasági szereplőnek a kért információkat a
vámtisztviselő által megadott határidőn belül kell megküldenie. Ez a határidő nem haladhatja
meg a 30 napot. A nyújtott kiegészítő információkat a vámtisztviselő ellenőrzi, hogy
megfelelnek-e az elvárásoknak.

-

Kiigazítások kezelése – A határozathozatali folyamat során a gazdasági szereplőnek
lehetősége van kiigazításokat végezni, hogy ezáltal biztosítsa a kért engedély megadásához
szükséges feltételek és kritériumok teljesülését. A gazdasági szereplő is javaslatot tesz arra a
határidőre, amelyen belül végrehajtja a kiigazításokat. A gazdasági szereplő csak akkor
hajthatja végre a kiigazításokat, ha azokat és a javasolt határidőt a vámtisztviselő jóváhagyta.
Ha a kiigazításokat a vámtisztviselő elutasította, a gazdasági szereplő újabb kiigazítási
javaslatot nyújthat be. Az érintett tagállamokat szintén értesítik a kiigazításokról. Ha a
kereskedő bejelentette a kiigazítások végrehajtását, a vámtisztviselő ellenőrzi, hogy
megfelelnek-e az elvárásoknak.

-

A határozathozatal határidejének meghosszabbítása – ha a vámtisztviselő a határidőn belül
nem tudja meghozni a határozatot, dönthet a határidő meghosszabbítása mellett. A határidő
esetleges meghosszabbítása eltérhet, és függhet attól is, hogy a vámtisztviselőnek kell-e
vizsgálatokat lefolytatnia a kérelmezővel kapcsolatban. A gazdasági szereplőt attól függően
értesítik, hogy az veszélyeztetné-e a nyomozást vagy sem.

Ezeket a további lépéseket későbbi fejezetekben részletezzük.
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7.2.3 HATÁROZATHOZATAL ÉS ÉRTESÍTÉS
Amint az összes feltételt és kritériumot ellenőrizték, valamint kiderült, hogy a vámtisztviselőnek nem
kell további lépéseket tennie, a vámtisztviselő a rendszerben rögzíti, hogy kedvező határozatot kíváne hozni vagy sem.
Amennyiben igen, a rendszerben rögzíti a megadott engedély összes adatát, az engedélyes, valamint
az érintett tagállamok pedig értesítést kapnak az engedély megadásáról.
Ellenkező esetben a kérelmezőt értesítik a tervezett határozat indokairól, a kérelmezőnek továbbá
jogában áll kifejezni álláspontját (a meghallgatáshoz való joghoz kapcsolódó folyamat révén), amelyet
a vámtisztviselőnek meg kell vizsgálnia. Ezt követően a vámtisztviselő mérlegelheti a kedvező
határozat meghozatalának lehetőségét, és – amennyiben így dönt – megadhatja az engedélyt.
Amennyiben kedvező határozat születik, a határozathoz egy egyedi hivatkozási számot rendelnek.
Ennek felépítése a következő:
[Országkód][Engedélytípus kódja][Szabad karakterek]
Példa: BETSTBE000001-2018-PNC2366
Ahol:
-

az országkód a kérelemért felelős vámhatóság két karakterből álló ISO-kódja (a példában a
„BE” Belgiumot jelöli);

-

az engedélytípus kódja (a példában TST);

-

a szabad karaktereket a rendszer automatikusan generálja (legfeljebb 29 karakter, a
példában: BE000001-2018-PNC2366). Alapértelmezetten a CDMS a szabad karakterek
meghatározásához a következő algoritmust5 használja:
o

DTCA (határozathozó vámhatóság);

o

Kötőjel (-);

o

Tárgyév;

o

Kötőjel (-);

o

3 véletlenszerű betű;

o

Növekvő szám.

Ha az engedély kedvező, és azt az engedélyesnek odaítélték, valamint ha a kérelmező a kérelemben
jelezte, hogy hozzájárul az engedélyesek jegyzékében történő közzétételhez, a szóban forgó
jegyzéket frissítik, és a megfelelő honlapon megadják
a következő adatokat:
-

Engedélyes;

-

Az engedély típusa;

-

A hatálybalépés dátuma, adott esetben
érvényességi idő;

-

A
határozathozó
tagállam;

-

Illetékes/felügyelő vámhivatal.

TERMINOLÓGIA

vámhatóság

szerinti

5

Az engedély megadását követően a
kérelmező engedélyes lesz.
E két szó használata a dokumentációban
arra szolgál, hogy megkülönböztethető
legyen a kérelem kezelése és az engedély
kezelése, azonban érdemes megjegyezni,
hogy a kérelmező és az engedélyes
ugyanaz a személy.

Érdemes megjegyezni, hogy a már meglévő engedélyeket (a rendszerbe bevezetett papíralapú engedélyeket) nem lehet
ugyanezen minta alapján kódolni. A rendszer el fogja utasítani az ilyen engedélyek bevitelét.
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Ha a végső határozat a kérelmező számára továbbra is kedvezőtlen, joga van e határozat ellen
jogorvoslati kérelmet benyújtani. Az erre irányuló folyamatot egy későbbi szakaszban ismertetjük.

7.2.4 KÉRELEM VISSZAVONÁSA
A „Kérelem befogadása” folyamathoz hasonlóan a gazdasági szereplő az engedély megadására
(vagy elutasítására) irányuló határozat meghozatala előtt bármikor kérheti az engedély visszavonását.
Amikor a rendszer megerősíti a kérelem visszavonását, azt a vámhatóság többé már nem tudja
vizsgálni, és a szóban forgó kérelemmel kapcsolatban semmilyen további intézkedés nem hozható.
A gazdasági szereplő ezután új engedélyért folyamodhat, ha új vámhatósági határozat iránti kérelmet
nyújt be.
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8 KIIGAZÍTÁSOK KEZELÉSE
8.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság;
• Megkeresett vámhatóságok.

8.2 ÜGYMENET
A „Kiigazítások kezelése” folyamat a határozathozatali folyamat részeként zajlik. A 13. ábra. ábra
makroszintű áttekintést ad a határozathozatali folyamatról. A „Kiigazítások kezelése” folyamat a
kiegészítő tevékenységek egyike.

13. ábra: A „Határozathozatali folyamat” makroszintű áttekintése

A határozathozatali folyamat során a gazdasági szereplőnek lehetősége van kiigazításokat végezni,
hogy ezáltal biztosítsa a feltételek és kritériumok teljesülését, és ennek alapján a kért engedély
megadását. A gazdasági szereplő a kérelem befogadása után, de a határozat meghozatala előtt
javasolhat kiigazításokat.
A 14. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a „Kiigazítások kezelése” folyamatról.
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14. ábra: A „Kiigazítások kezelése” folyamat makroszintű áttekintése

A kiigazítások kezelésére irányuló folyamat úgy kezdődik, hogy a gazdasági szereplő benyújtja a
javasolt kiigazításokat. A kiigazítás olyan, valamely ellenőrzés szempontjából releváns információt
jelent, amelyet a vámtisztviselőnek kell megerősítenie, és amely segíti a kérelem pozitív elbírálását. A
releváns ellenőrzés alatt a „Határozathozatal” című 3. fejezetben felsorolt ellenőrzéseket értjük. A
kiigazítások benyújtásával egyidejűleg a gazdasági szereplő egy határidőt is megjelöl a javasolt
kiigazítások végrehajtására. A javasolt határidőre semmilyen korlátozás nem vonatkozik, de érdemes
a javasolt kiigazítások végrehajtásához szükséges, észszerű határidőt megadni.
A vámtisztviselőnek kell határoznia a javasolt kiigazításokkal kapcsolatban. A határozat eredménye a
következő lehet:
-

Javaslat jóváhagyása – a vámtisztviselő elfogadja mind a kiigazításokat, mind pedig a
végrehajtásukra javasolt határidőt;

-

Javaslat elutasítása – a vámtisztviselő nem fogadja el vagy a kiigazításokat, vagy a
végrehajtásukra javasolt határidőt, vagy egyiket sem.

Ha a vámtisztviselő bármilyen okból a kiigazítások elutasítása mellett dönt, a gazdasági szereplőt erről
a tényről, valamint az elutasítás okairól értesíteni kell. Ebben az esetben a gazdasági szereplő új
kiigazítási javaslatot tehet.
Ha a javasolt kiigazításokat jóváhagyják, a vámtisztviselőnek meg kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a
határozathozatal határidejének meghosszabbítása. A következő helyzetek fordulhatnak elő:
-

A vámtisztviselő a határidő meghosszabbítása mellett dönt, és rögzíti a rendszerben az új
határidőt. A gazdasági szereplőt értesítik a határozathozatal új határidejéről;

-

A határidő nem változik, ekkor a gazdasági szereplő nem kap értesítést.

Ha a határozathozatal határidejét meghosszabbítják, a vámhatósági határozatok rendszere ellenőrzi,
hogy folyik-e egyeztetés egy vagy több tagállammal. Ha legalább egy egyeztetés folyamatban van, a
vámtisztviselő rögzíti a rendszerben, hogy a tagállammal/tagállamokkal folytatott egyeztetés
határidejét meg kell-e hosszabbítani. Ha a vámtisztviselő a határidő meghosszabbítása mellett dönt, a
tagállamot/tagállamokat erről megfelelően értesíteni kell.
Ha a kérelmező a határidőn belül nem hajtja végre a kiigazításokat, a folyamat egyszerűen véget ér.
Másfelől pedig amint a gazdasági szereplő a határidőn belül végrehajtotta a kiigazításokat, értesíti a
vámtisztviselőt e kiigazításokról, és a kiigazítások végrehajtásáról bizonyítékot szolgáltat.
Végül a vámtisztviselőnek ellenőriznie kell, hogy a végrehajtott kiigazítások megfelelnek-e az
elvárásoknak. Majd rögzíti a rendszerben ennek az ellenőrzésnek az eredményét.
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Ha a tagállammal (tagállamokkal) legalább egy egyeztetés folyamatban van, a
tagállamot/tagállamokat a rendszer automatikusan értesíti a végrehajtott kiigazításokról. A
megkeresett tagállam vámtisztviselője ezt a feltételek és kritériumok ellenőrzésekor figyelembe veheti.
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9 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK IGÉNYLÉSE
9.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság;
• Megkeresett vámhatóságok.

9.2 ÜGYMENET
A „Kiegészítő információk igénylése” folyamat a határozathozatali folyamat részeként zajlik. A 15.
ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a határozathozatali folyamatról. A „Kiegészítő információk
igénylése” folyamat a kiegészítő tevékenységek egyike.

15. ábra: A „Határozathozatali folyamat” makroszintű áttekintése

Ha a vámtisztviselő úgy találja, hogy a rendelkezésére álló információk nem elegendőek a határozat
meghozatalához, a gazdasági szereplőtől kérhet kiegészítő információkat. Ezzel egyidejűleg a
vámtisztviselő a gazdasági szereplő számára a kiegészítő információk megadásához biztosított
határidővel hosszabbítja meg a határozathozatal határidejét.
A 16. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a „Kiegészítő információk igénylése” folyamatról.
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16. ábra: A „Kiegészítő információk igénylése” folyamat makroszintű áttekintése

A „Kiegészítő információk igénylése” folyamat akkor kezdődik, amikor a vámtisztviselő felismeri, hogy
nem áll rendelkezésére kellő információ a határozat meghozatalához. Annak érdekében, hogy a
vámtisztviselő ezt az információt megszerezze a gazdasági szereplőtől, egyértelműen meg kell
neveznie, hogy milyen információt igényel. A kért információ a vámtisztviselő által végzett
ellenőrzésekhez (feltételekhez és kritériumokhoz) kapcsolódik. Ugyanakkor a vámtisztviselőnek ki kell
tűznie egy határidőt, ameddig a gazdasági szereplő köteles megadni a kért információkat. Figyelem:
ez a határidő nem haladhatja meg a 30 naptári napot.

Mivel a gazdasági szereplő köteles megadni a kiegészítő információkat, előfordulhat, hogy a
vámtisztviselő nem tudja folytatni a feltételek és kritériumok határozathozatalhoz szükséges vizsgálatát.
Ennek következtében a határozathozatal határideje automatikusan meghosszabbodik a gazdasági
szereplőre alkalmazandó időtartammal.

A gazdasági szereplőt a rendszer automatikusan értesíti a kiegészítő információk igényléséről,
valamint ezen információk megadásának határidejéről. A gazdasági szereplő a kiegészítő
információra irányuló igénylésre kétféleképpen reagálhat:
•
•

a gazdasági szereplő az igénylésnek megfelelően az előírt határidőn belül megadja a kért
információt;
a gazdasági szereplő a kért információt vagy a határidőn túl, vagy egyáltalán nem adja meg.

Érdemes megjegyezni, hogy amennyiben a kiegészítő információk megadásának határideje lejárt,
ez még nem jelenti automatikusan azt, hogy a kérelemre nem kedvező határozat érkezik. A vámtisztviselő
újból igényelheti a kiegészítő információt.

Ha a gazdasági szereplő megadta a kért kiegészítő információkat, a vámtisztviselő ellenőrzi, hogy a
megadott információk megfelelnek-e az elvárásoknak. Ha a megadott információ kielégítő, azt a
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határozathozatali folyamat során a feltételek és kritériumok ellenőrzésére fogja felhasználni. Ha a
megadott kiegészítő információ helytelen vagy elégtelen, a vámtisztviselő újból igényelhet kiegészítő
információkat a gazdasági szereplőtől, a várt információk pontos leírásával.
Ha a tagállammal (tagállamokkal) legalább egy egyeztetés folyamatban van, a
tagállamot/tagállamokat a rendszer automatikusan értesíti a gazdasági szereplő által a határozathozó
vámhatóság részére nyújtott kiegészítő információkról. A megkeresett tagállam vámtisztviselője ezt a
feltételek és kritériumok ellenőrzésekor figyelembe veheti.
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10 HATÁRIDŐ
MEGHOSSZABBÍTÁSA
HATÁROZATHOZATAL SORÁN

A

10.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság.

10.2 ÜGYMENET
A határidő meghosszabbítására irányuló folyamat a határozathozatali folyamat részeként zajlik. A 17.
ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a határozathozatali folyamatról. A határidő meghosszabbítására
irányuló folyamat a kiegészítő tevékenységek egyike.

17. ábra: A „Határozathozatali folyamat” makroszintű áttekintése

A határozathozatali folyamat során a határidő meghosszabbítását a vámtisztviselő kérvényezheti, ha a
határozathozatali folyamatra szánt 30–120 naptári napos határidőn belül nem tud határozatot hozni
(ismertetését lásd a határozathozatali folyamatról szóló szakaszban).
A 18. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a határidő meghosszabbítására irányuló folyamatról.
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18. ábra: A határidő meghosszabbítása iránti folyamat makroszintű áttekintése

Ha a vámtisztviselő a szokásos 30–120 naptári napos határidőn belül nem tud határozatot hozni, a
határozathozatal határidejének meghosszabbítására irányuló kérelmet rögzíthet. A következő
helyzetek fordulhatnak elő:
-

A vámtisztviselő azért kéri a határidő meghosszabbítását, mivel a szokásos határidőn belül nem
tud határozatot hozni;

-

Amennyiben komoly okkal gyanítható a vámjogszabályok megsértése, és a vámtisztviselő
vizsgálatot folytat a gazdasági szereplő ellen, a vámtisztviselő a folyamatban lévő vizsgálatokra
tekintettel kérheti a határidő meghosszabbítását.

Az előbb említett esetekben a határidők eltérhetnek. A 100. táblázat. táblázat tartalmazza a
határozathozatali folyamaton belüli különféle hosszabbításokra vonatkozó maximális határidőket.
Meghosszabbítás jellege

Határidő

A határidő meghosszabbítását az a vámtisztviselő kéri, aki a szokásos
határidőn belül nem tud határozatot hozni
A határidő meghosszabbítását az a vámtisztviselő kéri, aki vizsgálatot folytat a
gazdasági szereplővel szemben

Legfeljebb 30 nap
Legfeljebb 9 hónap

100. táblázat: A határozathozatali folyamaton belüli különféle hosszabbításokra vonatkozó maximális határidők
áttekintése

A határozathozatal határidejének meghosszabbítását többször is lehet kérni, a de a többszörösen
meghosszabbított határidő nem haladhatja meg a 100. táblázat. táblázatban meghatározott
időtartamot. A határidők értékelésének és jóváhagyásának kezelését a vámhatósági határozatok
rendszere végzi. Ha az adott határozathozatali folyamatra vonatkozó, többszörösen meghosszabbított
határidő kevesebb a 100. táblázat. táblázatban meghatározott határidőnél, a határidőre vonatkozó
kérést a rendszer jóváhagyja. Ellenkező esetben a határidő meghosszabbítására irányuló kérést a
rendszer elutasítja. A vámtisztviselő mindkét esetben kap értesítést az eredményről.
Amint a határidőre vonatkozó kérést jóváhagyták, a gazdasági szereplőt értesítik a határozathozatalra
vonatkozó határidő meghosszabbításának okáról, valamint a határozat meghozatalára vonatkozó új
határidőről.
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A gazdasági szereplő értesítése alóli kivétel
-

Ha a vámtisztviselő vizsgálatot folytat, meg kell állapítania, hogy a gazdasági szereplő
értesítése nem veszélyezteti-e a vizsgálatot. Ha az értesítés veszélyeztetné a
folyamatban lévő vizsgálatot, a gazdasági szereplőt nem értesítik a határidő
meghosszabbításáról.
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11 EGYEZTETÉS
TÍPUS)

AZ
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ÉRINTETT

TAGÁLLAMOKKAL

(I.

11.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Határozathozó vámhatóság;
• Megkeresett vámhatóságok.

11.2 ÜGYMENET
Az „Egyeztetés az érintett tagállamokkal” folyamat a határozathozatali folyamat részeként zajlik. A 19.
ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a határozathozatali folyamatról. Az „Egyeztetés az érintett
tagállamokkal” folyamat a kiegészítő tevékenységek egyike.

Vegye figyelembe, hogy az egyeztetés (I. típus) csak a következő csoportokban található
engedélyekre vonatkozik:
Általános eljárás csoport, kivéve az Összkezességet;
Áruk vámeljárás és átmeneti megőrzés alá vonása csoport, kivéve a Központi vámkezelést és
az Átmeneti megőrzést;
RSS-csoport;
Engedélyezett kibocsátó, Elektronikus fuvarokmány és Csökkentett adattartalmú egyszerűsített
árunyilatkozat.
Ezenkívül az engedély típusától függően opcionálisan vagy kötelezően egyeztetni kell az érintett
tagállamokkal. Az egyeztetés (I. típus) az RSS és az ETD esetében kötelező, egyéb esetekben
opcionális.

30 - 120 days
(+ extensions )
Not Granted

Accepted
Application

Verify Conditions
and Criteria
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& Notify

+
Supported by
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19. ábra: A „Határozathozatali folyamat” makroszintű áttekintése
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Ha a vámhatósági határozatban (a határozathozó vámhatóság mellett) egy vagy több tagállam is
érintett, a vámtisztviselő egyeztethet az érintett tagállamokkal az ellenőrizendő feltételekről és
kritériumokról. Az érintett tagállamok a kérelmező által a vámhatósági határozatra irányuló kérelem
„Földrajzi érvényesség” adateleménél megadott tagállamok. Az olyan engedélytípusok esetében,
amelyek kapcsán az egyeztetés opcionális, az egyeztetés céljából megkeresendő tagállamokat a
vámtisztviselő választja ki az érintett tagállamok felsorolásából. Az olyan engedélytípusok esetében,
amelyek kapcsán az egyeztetés kötelező, valamennyi érintett tagállammal automatikusan
megkezdődik az egyeztetés.
Az egyeztetésre irányuló felkérés tartalmazza az ellenőrizendő feltételek és kritériumok listáját,
valamint az egyeztetés eredményének kiadására vonatkozó határidőt. A jogszabályban megállapított
határidő 45 nap a fent említett engedélytípusok esetében, kivéve az RSS-t, amelyre a megállapított
határidő 15 nap.
A 20. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad az „Egyeztetés az érintett tagállamokkal” folyamatról.

20. ábra: Az „Egyeztetés az érintett tagállamokkal” folyamat makroszintű áttekintése

A folyamat a határozathozatali folyamat során kezdődik meg, amikor a vámtisztviselőnek egyeztetnie
kell az érintett tagállammal a feltételekről és kritériumokról. Az érintett tagállam vámtisztviselőjének
megküldött, egyeztetésre irányuló felkérés a következőket tartalmazza:
-

Annak a kérelemnek a hivatkozási száma, amelyhez hozzá kell rendelni az egyeztetés
eredményét;

-

Az ellenőrizendő feltételek és kritériumok;

-

Az egyeztetés elvégzésének határideje.

Amint megérkezett a felkérés, a megkeresett vámhatóság vámtisztviselője megkezdi a vonatkozó
feltételek és kritériumok ellenőrzését.
Ez az ellenőrzés kétféle eredménnyel zárulhat:
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-

A feltételek és kritériumok teljesülnek;

-

A feltételek és kritériumok legalább egyike nem teljesül.

Amint lezajlott az ellenőrzés, az egyeztetés eredményét – amely minden szükséges ellenőrzés
megerősítését is tartalmazza – automatikusan visszaküldik a határozathozó vámhatóság
vámtisztviselőjének.
Ha az összes egyeztetés lezajlott, a vámtisztviselő rögzíti a rendszerben az egyeztetés
végeredményét (legyen az pozitív vagy negatív), annak indokolásával együtt. Ekkor – az egyeztetés
egyedi eredményei alapján – folytathatja a feltételek és kritériumok ellenőrzését.
Ha a feltételek és kritériumok ellenőrzésekor
derül ki a megkeresett vámhatóság számára,
hogy a javasolt határidő nem elég az
ellenőrzésre, a megkeresett vámhatóság
vámtisztviselője kérheti a határozathozó
vámhatóságtól a határidő meghosszabbítását.
A határozathozó vámhatóság vámtisztviselője
értesítést kap az ilyen kérésről, majd eldönti,
hogy elfogadja vagy elutasítja azt.

A megkeresett vámhatóság vámtisztviselője
legfeljebb egy alkalommal kérheti a határidő
meghosszabbítását.

Ha a vámtisztviselő jóváhagyja a határidő meghosszabbítása iránti kérelmet, a vámhatósági
határozatok rendszere automatikusan meghosszabbítja a tagállammal folytatandó egyeztetés
határidejét. A megkeresett tagállam vámtisztviselője ekkor értesítést kap a határidő
meghosszabbítására irányuló kérelmének eredményéről. Az értesítés tartalma a következők
valamelyike lehet:
-

A határidő meghosszabbítása iránti kérelmet jóváhagyták. Az értesítés a meghosszabbítás
időtartamát (napok száma) és az egyeztetési folyamat új lejárati dátumát is tartalmazza;

-

A határidő meghosszabbítása iránti kérelmet elutasították. Az értesítés az elutasítás okát is
tartalmazza.

Ha a megkeresett tagállam nem küldi meg határidőn belül az egyeztetés eredményét, úgy kell
tekinteni, hogy a megkeresett tagállamban teljesülnek a feltételek és kritériumok.
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12 EGYEZTETÉS AZ
TÍPUS)

ÉRINTETT TAGÁLLAMOKKAL (II.

12.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Határozathozó vámhatóság;
• Érintett tagállamok / Megkeresett vámhatóságok.

12.2 ÜGYMENET
Az „Egyeztetés az érintett tagállamokkal” folyamat a határozathozatali folyamat részeként zajlik. A 21.
ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a határozathozatali folyamatról. Az „Egyeztetés az érintett
tagállamokkal” folyamat a kiegészítő tevékenységek egyike.

Vegye figyelembe, hogy az egyeztetés (II. típus) csak a következő csoportokban található
engedélyekre vonatkozik:
Különleges eljárások csoport;
Központi vámkezelés és Átmeneti megőrzés;
Összkezesség.
Ezenkívül az engedély típusától függően opcionálisan vagy kötelezően egyeztetni kell az érintett
tagállamokkal. Az egyeztetés (II. típus) a CCL és a TST esetében kötelező, egyéb esetekben opcionális.

30 - 120 days
(+ extensions )
Not Granted

Accepted
Application

Verify Conditions
and Criteria

Take Decision
& Notify

+
Supported by

Auxiliary Activities

21. ábra: A „Határozathozatali folyamat” makroszintű áttekintése
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Ha a vámhatósági határozatban (a határozathozó vámhatóság mellett) egy vagy több tagállam is
érintett, a vámtisztviselő kérheti az érintett tagállam(ok)tól az engedélytervezet ellenőrzését. Az
érintett tagállamok a kérelmező által a vámhatósági határozatra irányuló kérelem „Földrajzi
érvényesség” adateleménél megadott tagállamok. Az olyan engedélytípusok esetében, amelyek
kapcsán az egyeztetés opcionális, az egyeztetés céljából megkeresendő tagállamokat a
vámtisztviselő választja ki az érintett tagállamok felsorolásából. Az olyan engedélytípusok esetében,
amelyek kapcsán az egyeztetés kötelező, valamennyi érintett tagállammal automatikusan
megkezdődik az egyeztetés.
A 22. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad az „Egyeztetés az érintett tagállamokkal” folyamatról.

22. ábra: Az „Egyeztetés az érintett tagállamokkal” folyamat makroszintű áttekintése

A folyamat az említett engedélytípusok esetében eltérő módon kezdődik:
-

Központi vámkezelés és Átmeneti megőrzés – a rendszer azonosítja azokat a tagállamokat,
amelyekkel egyeztetés szükséges;

-

Különleges eljárások és Összkezesség – a vámtisztviselő minden egyes érintett tagállamnál
rögzíti, hogy született-e megállapodás az előzetes beleegyezés és a megadandó információk
helyettesítéséről, vagy az egyeztetés leállításáról. A következő helyzetek fordulhatnak elő:
o minden egyes tagállam, amellyel megállapodás született az előzetes beleegyezés és
megadandó információk helyettesítéséről, egyszerűen csak egy értesítést kap a
leendő engedélyről, és nincs szükség további egyeztetésre;
o minden olyan tagállamnál, amelynél
mellőzéséről, a folyamat véget ér;

megállapodás

született

az

egyeztetés

o minden egyéb tagállamnál, amellyel egyeztetés szükséges, a folyamat folytatódik.
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Ha az egyeztetési folyamat folytatódik, a vámtisztviselő felkéri az érintett tagállamokat, hogy hagyják
jóvá az engedély tervezetét, vagy küldjék meg azzal kapcsolatos kifogásaikat. A megkeresett
tagállam(ok) vámtisztviselőjének megküldött, egyeztetésre irányuló felkérés (többek között) a
következőket tartalmazza:
-

befogadott kérelem;

-

az engedély tervezete;

-

adott esetben ellenőrzési terv;

-

az engedély tervezetének jóváhagyására vagy a kifogások megküldésére szánt határidő.

A megkeresett tagállam vámtisztviselőjének a megadott határidőn belül kell jóváhagynia az engedély
tervezetét, vagy megküldenie az azzal kapcsolatos kifogásait. Az engedély tervezetének
jóváhagyására vagy a kifogások megküldésére vonatkozó határidő jogszabályban meghatározott, és
az engedély típusától függ (lásd a 101. táblázat. táblázatot).

A jóváhagyás/kifogások
megküldésére vonatkozó
határidő (napokban)

Engedélytípus
Áruk vámeljárás és átmeneti megőrzés alá vonása
Központi vámkezelésre vonatkozó engedély

45

Engedély átmeneti megőrzésre

30

Különleges eljárások
Minden engedély

30

Általános eljárás
Engedély összkezességhez

30

101. táblázat: Jóváhagyásra vagy a kifogások megküldésére vonatkozó határidő

Amint az érintett tagállam vámtisztviselője megkapja az egyeztetésre irányuló felkérést, az alábbiak
szerint kell eljárnia:
-

egyetért az engedélytervezettel; vagy

-

kifogásokat fogalmaz meg az engedély tervezetével kapcsolatban.

Ha az érintett tagállam vámtisztviselője a határidőn belül nem fejezi ki az engedélytervezettel
kapcsolatos egyetértését vagy ellenvetését, az engedélytervezetet automatikusan a megkeresett
tagállam által elfogadottnak kell tekinteni.
Ha az érintett tagállam vámtisztviselője egyetért a javasolt engedélytervezettel, erről megfelelően
tájékoztatja a határozathozó vámhatóságot, ezt követően pedig már nincs tennivalója. A
határozathozó vámhatóság vámtisztviselőjét értesítik az egyeztetés eredményéről.
Ha a megkeresett tagállam vámtisztviselője nem ért egyet az engedélytervezettel, a kifogásait meg
kell fogalmaznia, és meg kell küldenie a határozathozó vámhatóság vámtisztviselőjének.
Miután a határozathozó vámhatóság megkapta a kifogásokat, a vámtisztviselőnek el kell döntenie,
hogy a kapott kifogások elfogadhatóak-e vagy sem, majd elvégzi a következő feladatok egyikét:
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-

A megállapodás elérése érdekében a vámtisztviselő az engedélytervezet aktualizálása mellett
dönt. A vámtisztviselő kiválasztja azokat a tagállamokat, amelyeket értesíteni kell a változásról,
majd az engedélytervezetet megküldi e tagállamok vámtisztviselőinek;

-

A vámtisztviselő úgy dönt, hogy nem aktualizálja az engedélytervezetet.

Érdemes megjegyezni, hogy a megállapodás elérése ismétlődő lépésekből álló folyamat. A
határozathozó vámhatóság és az érintett vámtisztviselők között több eszmecserére is van lehetőség.

A megállapodás eléréséhez a jogszabály határidőt állapít meg. A határidő az engedély típusától függ,
és szemléltetése a 102. táblázat. táblázatban látható.

A megállapodás elérésére
vonatkozó határidő
(napokban)

Engedélytípus
Áruk vámeljárás és átmeneti megőrzés alá vonása
Központi vámkezelésre vonatkozó engedély

90

Engedély átmeneti megőrzésre

60

Különleges eljárások
Minden engedély

60

Általános eljárás
Engedély összkezességhez

60

102. táblázat: Megállapodás elérésére vonatkozó határidő

Amennyiben a megkeresett tagállam
vámtisztviselője kifogásokat emelt, és a
102. táblázat. táblázatban ismertetett
határidőn
belül
nem
sikerült
megállapodásra jutni, az engedélyt arra a
részre kell megadni, amellyel kapcsolatban
nem emeltek kifogást.

12.3 AZ

EGYEZTETÉS
SZERINT

A jelen dokumentumban említett határidők
mindegyike állandó, ezért azok meghosszabbítására
nincs lehetőség.

ÖSSZEFOGLALÁSA

ENGEDÉLYTÍPUSOK

Engedély

Típus

Egyeztetés

A jóváhagyás/kifogások
megküldésére vonatkozó
határidő (napokban)

A megállapodás
elérésére vonatkozó
határidő (napokban)

ACE

N/A

Nem

N/A

N/A
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ACP

I

Nem kötelező

45

N/A

ACR

N/A

Nem

N/A

N/A

ACT

N/A

Nem

N/A

N/A

AWB

I

Nem kötelező

45

N/A

CCL

II

Kötelező

45

90

CGU

II

Nem kötelező

30

60

CVA

I

Nem kötelező

45

N/A

CW

II

Nem kötelező

30

60

DPO

I

Nem kötelező

45

N/A

EIR

I

Nem kötelező

45

N/A

ETD

I

Kötelező

45

N/A

EUS

II

Nem kötelező

30

60

IPO

II

Nem kötelező

30

60

OPO

II

Nem kötelező

30

60

RSS

I

Kötelező

15

N/A

SAS

I

Nem kötelező

45

N/A

SDE

I

Nem kötelező

45

N/A

SSE

N/A

Nem

N/A

N/A

TEA

II

Nem kötelező

30

60

TRD

I

Nem kötelező

45

N/A

TST

II

Kötelező

30

60

103. táblázat: Az egyeztetés összefoglalása engedélytípusok szerint
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13 KÉRELEM VISSZAVONÁSA
13.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság;
• Érintett tagállamok.

13.2 ÜGYMENET
Miután a gazdasági szereplő benyújtotta a kérelmet, lehetősége nyílik annak visszavonására. A
kérelem visszavonására a kérelem befogadása vagy a határozathozatali folyamat során, de
mindenképpen még az engedély megadására (vagy megtagadására) irányuló határozat meghozatala
előtt van lehetőség.
A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézetében a visszavonás a teljes
folyamat első szakaszában szerepel (lásd a 23. ábra. ábrát).

23. ábra: A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat keretében zajló határozathozatali folyamat

A 24. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a visszavonás folyamatáról.
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Not Granted

Application
Received

Grant
Authorisation

Granted

Application Withdrawn

Request
Withdrawal

Withdraw
Application and
Notify

24. ábra: A visszavonás folyamatának makroszintű áttekintése

Amint a gazdasági szereplő kérelmezi a visszavonást, kérését a rendszer automatikusan befogadja,
és értesíti a gazdasági szereplőt annak jóváhagyásáról. A kérelem ekkor „Visszavonva” állapotúra
módosul.
Ha a határozathozatali folyamatban egynél több tagállam érintett, a visszavonásról e tagállamokat is
értesíteni kell. Az érintett tagállamokat a kérelem „földrajzi érvényességének” alapján lehet
beazonosítani.

Érdemes megjegyezni, hogy ha a kérelem befogadása még nem történt meg (azaz állapota
„Regisztrálva”), a visszavonásról nem kell értesíteni az érintett tagállamokat, hiszen az érintett tagállamok
még magáról a kérelemről sem kaptak értesítést.

Amint a kérelem visszavonása sikeresen lezajlott, a gazdasági szereplő új kérelmet nyújthat be.
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14 JOGORVOSLATI JOG
14.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság;
• Érintett tagállamok.

14.2 ÜGYMENET
A gazdasági szereplő a vámhatóságok által hozott, kérelemre vagy határozatra vonatkozó bármely
határozata ellen nyújthat be jogorvoslati kérelmet.
A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézetében a határozathozatal a teljes
folyamat első szakaszában szerepel (lásd a 25. ábra. ábrát).

25. ábra: A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat keretében zajló határozathozatali folyamat

A 26. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a jogorvoslati joghoz kapcsolódó folyamatról.

104

Customs Decisions Business User Guide
Jogorvoslati jog

VER.: 5.00

Time limit to take
decision expired
Authorisation not
granted
Authorisation
revoked

Not Granted
Appeal Against
Decision

Take Decision and
Notify
Granted

Authorisation
annulled

26. ábra: A jogorvoslati joghoz kapcsolódó folyamat makroszintű áttekintése

A jogorvoslati jogot a nemzeti rendelkezések szabályozzák, ezért azt a vámhatósági határozatok
rendszerén kívül kell kezelni. A rendszerben csak a jogorvoslati joghoz kapcsolódó folyamat
eredménye jelenik meg.
A gazdasági szereplőnek a következő két esetben áll jogában jogorvoslati kérelmet benyújtani:
-

Megszületett a határozat, amely a kérelmezőre nézve kedvezőtlen;

-

A gazdasági szereplő a határozathozatalra rendelkezésre álló határidőn belül nem kapott
semmilyen határozatot a kérelmével kapcsolatban.

Ahogyan az a 26. ábra. ábrán látható, a gazdasági szereplő a visszavonás vagy a megsemmisítés
ellen is nyújthat be jogorvoslati kérelmet. Ez a funkció azonban a CDMS-rendszerben még nem elérhető, csak
egy későbbi fejlesztés során kerül bevezetésre.

Amikor a gazdasági szereplő jogorvoslati kérelmet nyújt be, a vámtisztviselő a rendszerben
regisztrálja az eljárás kezdő időpontját, és megindokolja a jogorvoslati kérelmet.
Amikor a jogorvoslati eljárás lezárul, a vámtisztviselő regisztrálja az eredmény részleteit, annak
indokolásával együtt.
Ha az engedélyt megadták, és a jogorvoslati eljárás eredménye kedvező, a határozat státusza újra
„aktív” lesz, amiről a gazdasági szereplő és az érintett tagállamok egyaránt kapnak értesítést.
Ha az engedélyt megadták, és a jogorvoslati eljárás eredménye kedvezőtlen, az engedély státusza
nem változik. Ekkor egyik szereplőt sem kell értesíteni.
Ha a jogorvoslati kérelem oka az volt, hogy lejárt a határozathozatal határideje, vagy hogy
kedvezőtlen határozat született, és a jogorvoslati eljárás eredménye kedvező, az engedélyhez
hozzárendelik a határozat hivatkozási számát. A gazdasági szereplő és az érintett tagállam megkapja
a megfelelő értesítést.
Ha a jogorvoslati kérelem oka az volt, hogy lejárt a határozathozatal határideje, vagy hogy
kedvezőtlen határozat született, és ha a jogorvoslati eljárás eredménye továbbra is kedvezőtlen, a
gazdasági szereplő és az érintett tagállam megkapja a megfelelő értesítést.
Ha a jogorvoslati eljárás eredménye kedvező, ha arról értesítették a tagállamot, és ha a gazdasági
szereplő beleegyezett a határozat közzétételébe, a határozatot a megfelelő honlapon automatikusan
közzéteszik, és a gazdasági szereplőt felveszik az engedélyesek jegyzékébe.
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15 HATÁROZAT FELFÜGGESZTÉSE
15.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság;
• Érintett tagállamok.

15.2 ÜGYMENET
A határozatok egyedi esetekben felfüggeszthetők. Ennek következményeképpen a határozat egy
bizonyos időtartam során nem érvényes. A felfüggesztést a vámhatóság, illetve a jogosult is kérheti.
A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézetében (27. ábra) a felfüggesztés
az „Engedély kezelése” folyamat részét képezi (lásd a 28. ábra. ábrát).

27. ábra: A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézete
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28. ábra: A „Határozat felfüggesztése” az „Engedély kezelése” folyamat része

A vámhatóság a következő esetekben kezdeményezi a felfüggesztést:
-

elegendő indok áll rendelkezésre a határozat megsemmisítésére, visszavonására vagy
módosítására, azonban további vizsgálatokra van szükség;

-

a határozat jogosultja már nem teljesíti a feltételeket, vagy nem tesz eleget a határozatból
eredő kötelezettségeknek, azonban intézkedéseket hozhat a teljesítés vagy a megfelelés
biztosítása érdekében;

-

az újraértékelést követően a vámtisztviselő felismeri, hogy a határozatot fel kell függeszteni.

A határozat jogosultja önkéntesen kérheti a felfüggesztést, ha:
-

átmenetileg nem képes teljesíteni a határozat feltételeit vagy a határozatból eredő
kötelezettségeket. Ebben az esetben a jogosultnak értesítenie kell erről a vámhatóságokat, és
tájékoztatnia kell őket azokról az intézkedésekről, amelyeket meg fog hozni, valamint arról,
hogy mennyi időre lesz szüksége azok végrehajtásához.
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A jogosult érdeke, hogy önkéntesen kérje a határozat felfüggesztését.
Például a jogosult rájön, hogy már nem felel meg egyik aktív engedélye feltételeinek. Kérheti a határozat
felfüggesztését. Ebben az esetben a felfüggesztés megszüntethető, amint ismét teljesíti a feltételeket.
Ha azonban a vámhatóságok a gazdasági szereplő előtt veszik észre, hogy már nem tesz eleget a
határozatból eredő kötelezettségeknek, visszavonási folyamatot indíthatnak el.
Ebben az esetben a jogosult elveszítheti engedélyét, valamint a jogát arra, hogy ismételten kérelmezze
ugyanazt az engedélyt a következő évre (1).
Megjegyzendő, hogy megsemmisítés esetén a jogosult elveszíti a jogot arra, hogy a következő 3 évben
ismételten kérelmezze ugyanazt az engedélyt.

A felfüggesztés okától függően a következő két folyamat egyikét indítják el:
-

Határozat felfüggesztése – Fő folyamat (lásd a 15.2.1. szakaszt);

-

Határozat felfüggesztése – Szükséges intézkedések (lásd a 15.2.2. szakaszt).

Érdemes megjegyezni, hogy a rendszer nem engedi, hogy az engedély státusza naponta többször
módosuljon. Ezért a felfüggesztési folyamat azonnal elindítható, amint megadják az engedélyt,
azonban a rendszer megakadályozza a felhasználót, hogy megerősítse a státusz „Felfüggesztett”-re
történő módosítását, ha az engedély érvényességének induló napja ugyanazon a napon van, vagy ha
az engedély státusza aznap már módosult. Ilyenkor egy figyelmeztetés arra kéri a felhasználót, hogy
legkorábban a következő napon próbálkozzon újra.

15.2.1

FELFÜGGESZTÉS – FŐ FOLYAMAT

A Határozat felfüggesztése az Engedély kezelése folyamat része. A 29. ábra. ábra a Határozat
felfüggesztése folyamat makroszintű áttekintését adja.
Not Valid

Authorisation
Granted

Manage
Authorisation

Request
Suspension

Valid

Request
Suspension

Suspension to
be ended

Suspend Decision
and Notify

Decision to be
annulled
End Suspension
Decision to be
amended

Right To Be Heard

Decision to be
revoked

29. ábra: A Határozat felfüggesztése folyamat makroszintű áttekintése

A Határozat felfüggesztése folyamata akkor kezdődik, ha a vámhatóság úgy ítéli meg, hogy elegendő
indok áll rendelkezésre a határozat megsemmisítésére, visszavonására vagy módosítására, azonban
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még nem rendelkezik minden szükséges elemmel ahhoz, hogy határozzon a megsemmisítésről,
visszavonásról vagy módosításról. A folyamat automatikusan is elindulhat, ha a határozat
újraértékelése vezetett felfüggesztéshez.
A vámtisztviselő rögzíti a felfüggesztés okát, és azt is, hogy a felfüggesztés oka a „Jogosultat nem
ítélték el súlyos bűncselekmény miatt, vagy nem követte el a vámjogszabályok vagy adószabályok
súlyos megsértését” feltétel nem teljesülése alá esik-e.
Amint a vámtisztviselő rögzítette a felfüggesztés okát, a felfüggesztés szándékának okait közlik a
gazdasági szereplővel (a meghallgatáshoz való joghoz kapcsolódó folyamat révén). A jogosultnak
ezután 30 naptári nap áll rendelkezésére, hogy kifejtse álláspontját. Amint ez megtörtént, a
vámhatóság értékelheti a jogosult által benyújtott indoklást, és eldöntheti, hogy végül felfüggeszti-e a
határozatot vagy sem.
Amennyiben felfüggesztik a határozatot, a felfüggesztés időtartamának meg kell felelnie annak az
időtartamnak, amelyre a vámhatóságnak szüksége van annak megállapításához, hogy teljesülnek-e a
megsemmisítés, a visszavonás vagy a módosítás feltételei.
Általában véve ez az időtartam nem haladhatja meg a 30 naptári napot. Ha azonban a vámhatóság
úgy ítélte meg, hogy elképzelhető, hogy a határozat jogosultja nem felel meg a kritériumoknak, mert a
vámjogszabályok súlyos megsértését követte el, nincs határidő, és a felfüggesztés addig áll fenn,
amíg a bírói testület döntést nem hoz.
Amint a vámtisztviselő megerősíti a felfüggesztést, mind a jogosultat, mind az érintett tagállamokat (ha
vannak) értesítik a felfüggesztésről. A határozat állapota „Felfüggesztve” lesz.
Ezt követően három forgatókönyv lehetséges:
1. Abban az esetben, ha a nem teljesített feltételek súlyos bűncselekményre vagy a
vámjogszabályok súlyos megsértésére vonatkoznak, a határozat mindaddig felfüggesztve
marad, míg az igazságügyi hatóságok nem tájékoztatják a vámhatóságot döntésükről.
Ez a döntés a következő lehet:
•

a felfüggesztés megszüntetése, a határozat aktív marad;

•

a határozat módosítása;

•

a határozat megsemmisítése;

•

a határozat visszavonása.

2. Abban az esetben, ha a nem teljesített feltételek nem az előző esetre vonatkoznak, a
vámtisztviselő elemzi, hogy kell-e a határozatot módosítani, megsemmisíteni vagy
visszavonni. Amennyiben nem, akkor a felfüggesztés véget ér, a határozat pedig aktív marad,
ellenkező esetben elkezdődik a megfelelő folyamat.
3. Ha a módosítás, a megsemmisítés vagy a visszavonás feltételei
megállapításához szükséges idő lejár, a felfüggesztés azonnal megszűnik.

15.2.2

teljesülésének

FELFÜGGESZTÉS – SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK

Az Engedély kezelése folyamat részét képező Határozat felfüggesztése – Szükséges intézkedések a
folyamat makroszintű áttekintését ábrázolja.
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30. ábra: A Határozat felfüggesztése – Szükséges intézkedések folyamat makroszintű áttekintése

Ez a folyamata akkor kezdődik, ha:
-

-

egy vámhatóság úgy ítéli meg, hogy a határozat feltételei nem teljesülnek vagy a határozat
jogosultja nem teljesíti a határozatból eredő kötelezettségeit, és indokoltnak tartja, hogy a
határozat jogosultja időt kapjon a feltételek teljesüléséhez vagy a kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges intézkedések megtételére;
a jogosult saját kezdeményezésű kérelmet küldött a határozat felfüggesztésére, mivel
ideiglenesen nem tudja teljesíteni a feltételeket. Ez a kérelem tartalmaz egy, a meghozandó
intézkedésekre és az intézkedések meghozatalának időtartamára vonatkozó javaslatot.

Ha a határozat jogosultja az általa meghozott intézkedésekkel biztosítani tudja a határozat egy vagy
több feltételének teljesítését vagy a kötelezettségek betartását, a vámtisztviselő rögzíti a határozat
felfüggesztésének okát, valamint a szükséges intézkedéseket. A gazdasági szereplőt ennek
megfelelően értesítik. Miután megkapta az értesítést, a gazdasági szereplőt megilleti a
meghallgatáshoz való jog. A meghallgatáshoz való jog eredményétől függően a határozat
felfüggesztése megszakítható. Ellenkező esetben a vámhatóságok kérése alapján a jogosultnak
javaslatot kell tennie az általa meghozandó intézkedésekre, valamint egy határidőt az intézkedések
meghozatalára.
Miközben az intézkedések benyújtására vár, a vámtisztviselő úgy ítélheti meg, hogy a gazdasági
szereplő soha nem fogja benyújtani azokat. Ekkor dönthet úgy, hogy nem vár tovább, és leállítja az
eljárást. Ezt követően rögzíti, hogy a határozat továbbra is aktív marad-e, vagy megsemmisítésre,
visszavonásra vagy módosításra kerül.
A javasolt intézkedések és az intézkedések meghozatala időtartamának (akár saját
kezdeményezésre, akár a vámtisztviselő kérésére történő) benyújtását követően a vámtisztviselő
értékeli azokat, és még ekkor is elutasíthatja az intézkedéseket és/vagy az intézkedések
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meghozatalára javasolt időtartamot, és dönthet a határozat megsemmisítéséről, visszavonásáról,
módosításáról vagy aktív státuszának fenntartásáról.
Ha a javasolt intézkedéseket és az időtartamot elfogadják, a vámtisztviselő meghatározza a
felfüggesztés időtartamát, amelynek meg kell egyeznie a határozat jogosultja által bejelentett
időtartammal.
Amint a vámtisztviselő megerősíti a felfüggesztést, mind a jogosultat, mind az érintett tagállamokat (ha
vannak) értesítik a felfüggesztésről. A határozat állapota „Felfüggesztve” lesz.
Ezt követően a következő három helyzet fordulhat elő:
- a jogosult benyújtja azokat az intézkedéseket, amelyeket a határidőn belül be kell tartania;
- a jogosult az intézkedések meghozatalára vonatkozó határidő meghosszabbítását kéri;
- lejár az intézkedések meghozatalának határideje.
Ha a jogosult kellő időben teljesíti az intézkedéseket, a vámtisztviselő értékeli azokat. Ha azok
megfelelnek az elvárásoknak, a felfüggesztést meg kell szüntetni. Azonban ha az intézkedések nem
felelnek meg a feltételeknek, vagy nem tesznek eleget a kötelezettségeknek, a vámtisztviselőnek el
kell döntenie, hogy a határozatot megsemmisítik, visszavonják vagy módosítják-e. Ezt követően
megkezdődik a megfelelő folyamat.
Ha a jogosult az intézkedések meghozatalára vonatkozó határidő meghosszabbítását kéri, a
vámtisztviselő értékeli, hogy a határidő meghosszabbítható-e, és értesíti erről a jogosultat,
tájékoztatva őt arról, hogy elfogadták-e a határidő meghosszabbítását vagy sem.
Amennyiben lejár az intézkedések meghozatalának határideje, a határozatot visszavonják, és a
visszavonásra irányuló folyamat automatikusan megkezdődik.

15.2.3

HOGYAN SZÜNTETHETŐ MEG A FELFÜGGESZTÉS?

Az előző szakaszokat összefoglalva, a felfüggesztés többféleképpen is megszüntethető.
1) Ha a felfüggesztés célja annak vizsgálata volt, hogy a határozatot meg kell-e semmisíteni,
vissza kell-e vonni vagy kell-e módosítani, mert elegendő indok áll rendelkezésre ehhez:
a. a vámtisztviselő dönthet a határozat módosításáról; mely esetben – a határozat
módosítását követően – a felfüggesztés megszűnik, és az engedély ismét aktív lesz;
b. a vámtisztviselő dönthet a határozat megsemmisítéséről; mely esetben a határozat
megsemmisítése automatikusan megszünteti a felfüggesztést;
c. a vámtisztviselő dönthet a határozat visszavonásáról; mely esetben a határozat
visszavonása automatikusan megszünteti a felfüggesztést;
d. a megsemmisítés, a visszavonás, illetve a módosítás feltételeinek megállapítására
vonatkozó határidő lejárt; mely esetben a felfüggesztés automatikusan megszűnik, a
határozat pedig ismét aktív lesz.
2) Amennyiben a felfüggesztés azon a tényen alapult, hogy a jogosult megsértette a
vámjogszabályokat vagy az adószabályokat, és célja az volt, hogy időt biztosítson a
bíróságnak vagy más bírói testületnek a döntéshozatalra:
a. a hatóságok dönthetnek a határozat módosításáról; mely esetben – a határozat
módosítását követően – a felfüggesztés megszűnik, és az engedély ismét aktív lesz;
b. a hatóságok dönthetnek a határozat megsemmisítéséről; mely esetben a határozat
megsemmisítése automatikusan megszünteti a felfüggesztést;
c. a hatóságok dönthetnek a határozat visszavonásáról; mely esetben a határozat
visszavonása automatikusan megszünteti a felfüggesztést;
d. a hatóságok dönthetnek úgy, hogy a határozat továbbra is aktív marad, így a
felfüggesztés automatikusan megszűnik, és a határozat ismét aktív lesz.
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3) Ha a felfüggesztés célja, hogy időt biztosítson a gazdasági szereplő számára az intézkedések
meghozatalára:
a. lejárhat az intézkedések meghozatalának határideje; mely esetben a felfüggesztés
automatikusan megszűnik, a határozat pedig visszavonásra kerül;
b. a vámtisztviselő megállapítja, hogy a kötelezettségek teljesítése érdekében hozott
intézkedések nem kielégítőek, és úgy dönt, hogy módosítja a határozatot; mely
esetben – a határozat módosítását követően – a felfüggesztés megszűnik, és az
engedély ismét aktív lesz;
c. a vámtisztviselő megállapítja, hogy a kötelezettségek teljesítése érdekében hozott
intézkedések nem kielégítőek, és úgy dönt, hogy megsemmisíti a határozatot; mely
esetben a határozat megsemmisítése automatikusan megszünteti a felfüggesztést;
d. a vámtisztviselő megállapítja, hogy a kötelezettségek teljesítése érdekében hozott
intézkedések nem kielégítőek, és úgy dönt, hogy visszavonja a határozatot; mely
esetben a határozat visszavonása automatikusan megszünteti a felfüggesztést;
e. a vámtisztviselő megállapítja, hogy a kötelezettségek teljesítése érdekében hozott
intézkedések eleget tesznek a kötelezettségeknek, a felfüggesztés automatikusan
megszűnik, az engedély így ismét aktív lesz;
f. lejár az annak megállapítására előírt határidő, hogy az intézkedések teljesítik-e a
feltételeket, illetve megfelelnek-e a kötelezettségeknek; a felfüggesztés
automatikusan megszűnik, az engedély pedig ismét aktív lesz.

Az összes fenti esetben, amikor a felfüggesztés megszűnik és a döntés újra aktív lesz, a jogosultat
automatikusan értesítik a felfüggesztés megszüntetéséről. Abban az esetben, ha az engedély egynél
több tagállamot is érint, azokat is tájékoztatják erről.
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16 HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA
16.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság;
• Érintett tagállamok.

16.2 ÜGYMENET
Az engedély megadása után a gazdasági szereplő vagy a vámtisztviselő kérheti a határozat
módosítását. A módosítás eredhet a Határozat újraértékelése folyamatból, a Határozat felfüggesztése
folyamatból vagy a Határozat megsemmisítése folyamatból is, a következő módon:
-

az újraértékelésre irányuló folyamat során a vámtisztviselő megvizsgálja, hogy a feltételek és
kritériumok továbbra is teljesülnek-e. Ha a feltételek és a kritériumok már nem teljesülnek,
elindítható a módosításra irányuló folyamat;

-

amennyiben elegendő indok áll rendelkezésre a határozatot módosítására, de a vámtisztviselő
még nem rendelkezik minden szükséges információval, a határozat a módosítás előtt
felfüggeszthető;

-

ha a határozatot megsemmisítették, az nem módosítható. Ha azonban a határozatot nem
semmisítették meg a megsemmisítésre irányuló folyamat során, továbbra is módosítható.

Érdemes megjegyezni, hogy a rendszer nem engedi, hogy az engedély státusza naponta többször
módosuljon. Ezért a módosításra irányuló folyamat azonnal elindítható, amint megadják az engedélyt,
azonban a rendszer megakadályozza a vámtisztviselőt abban, hogy megerősítse a módosítást6, ha az
engedély érvényességének induló napja ugyanazon a napon van, vagy ha az engedély státusza
aznap már módosult. Ilyenkor egy figyelmeztetés arra kéri a felhasználót, hogy legkorábban a
következő napon próbálkozzon újra. Ezenkívül a jogosult csak akkor kérhet további módosításokat, ha
a korábban benyújtott módosítást már végrehajtották.

A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézetében (31. ábra. ábra) a
módosítás az „Engedély kezelése” folyamat részét képezi (lásd a 32. ábra. ábrát).

6
Az ügymenet szempontjából a státusz ténylegesen nem változik meg egy szokásos módosítás esetén: az engedély aktív
marad. Mindazonáltal technikai szempontból a korlátozást figyelembe kell venni, mivel a módosítás egy új „Aktív” státusz
létrehozásából áll, amelynek legalább egy teljes napig érvényben kell lennie.
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31. ábra: A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat részét képező Engedély kezelése folyamat

32. ábra: A Határozat módosítása az Engedély kezelése folyamat részeként
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A 33. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a módosítás folyamatáról.

33. ábra: A módosítás folyamatának makroszintű áttekintése

A módosítás folyamatát a módosítási igény indítja, amely különböző érdekelt felektől származhat. A
104. táblázat. táblázat felsorolja a módosítás összes okát, jelölve a módosítás kezdeményezőjét.
A módosítás indokolása

Kezdeményező

Az engedély jogosultja szeretné módosítani a határozatot

Gazdasági szereplő

A jogosult olyan információt nyújt be, amely befolyásolhatja a határozat
fenntartását vagy tartalmát

Gazdasági szereplő

Egy vagy több feltétel nem teljesült vagy már nem teljesül

Vámtisztviselő

A határozat nem felel meg a hatályos jogszabályoknak

Vámtisztviselő

A „Határozat újraértékelése”, „Határozat felfüggesztése” vagy a „Határozat
megsemmisítése” folyamat lezárult, és módosításra van szükség

Vámhatósági
határozatok
rendszere

104. táblázat: Az engedély módosításának okai

Ha az engedély egy vagy több feltétele nem teljesült vagy már nem teljesül, illetve ha a határozat nem
felel meg a hatályos jogszabályoknak, a vámtisztviselő rögzíti az adott határozat módosítására
irányuló szándék okait, valamint a tervezett módosítást. Ezenkívül a vámtisztviselő jelzi, ha a
módosítás kisebb jelentőségű; amennyiben igen, a folyamat további részében sem az érintett
tagállamokkal folytatott egyeztetés nem indul el, sem a meghallgatáshoz való jog nem évényesül.
Ellenkező esetben a folyamat az alábbiakban leírtak szerint folytatódik.

A vámtisztviselő feladata annak megállapítása, hogy a módosítás kisebb jelentőségű-e.
A rendszer semmilyen feltételt nem ellenőriz.
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Ha egynél több tagállam érintett, a vámtisztviselő dönthet úgy, hogy egyeztet velük. Az egyeztetési
folyamat után (adott esetben) a vámtisztviselő rögzíti, hogy továbbra is módosítani kell-e a határozatot
vagy sem. Ha nincs szükség módosításra, és azt nem a gazdasági szereplő kérte, a megkeresett
tagállamot értesítik arról, hogy az engedély változatlan marad.
Ha szükség van a módosításra, és azt nem a gazdaság szereplő kérte, a folyamat a meghallgatás
jogával kapcsolatos folyamattal folytatódik annak érdekében, hogy a gazdaság szereplő kifejthesse
álláspontját. Az egyeztetési folyamat után (adott esetben) a vámtisztviselő rögzíti, hogy továbbra is
szükség van-e a határozat módosítására vagy sem. Amennyiben nincsen szükség módosításra,
értesítik a gazdasági szereplőt arról, hogy a határozat aktív marad.
Amennyiben a határozat módosítása továbbra is szükséges, a vámtisztviselő rögzíti a módosított
határozatot. Amennyiben a gazdasági szereplő jogos érdeke megkívánja, a vámtisztviselő legfeljebb
egy évvel elhalaszthatja a módosítás hatálybalépésének időpontját. Egyéb esetekben a módosítás
azonnal hatályba lép.
A határozat módosítását követően a gazdasági szereplőt automatikusan értesítik a módosításról. Ha a
határozat egynél több tagállamot érint, a módosításról e tagállamok is automatikusan értesülnek.

Az RSS esetében a hajók és/vagy az első kikötők és/vagy a kikötők nevét érintő
módosítás esetén a hatálybalépés dátuma legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy
munkanap lehet. Ezért, amint a gazdasági szereplő kérte a módosítást, az azonnal hatályba lép
(anélkül, hogy a vámhatóságoknak meg kellene erősíteniük azt).

Ha a módosítás felfüggesztett határozatot érint, a felfüggesztés megszűnik, és amint a
módosítási folyamat véget ér, az engedély státusza „aktív”-ra változik.
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17 HATÁROZAT MEGSEMMISÍTÉSE
17.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság;
• Érintett tagállamok.

17.2 ÜGYMENET
Az engedély megadását követően a vámtisztviselő dönthet a határozat megsemmisítéséről. A
Megsemmisítve eredhet a Határozat újraértékelése folyamatból vagy a Határozat felfüggesztése
folyamatból is, a következő módon:
-

az újraértékelésre irányuló folyamat során a vámtisztviselő megvizsgálja, hogy a feltételek és
kritériumok továbbra is teljesülnek-e. Ha a feltételek és a kritériumok már nem teljesülnek,
elindítható a megsemmisítésre, visszavonásra vagy módosításra irányuló folyamat;

-

amennyiben elegendő indok áll rendelkezésre a határozatot megsemmisítésre, de a
vámtisztviselő még nem rendelkezik minden szükséges információval, a határozat a
megsemmisítés előtt felfüggeszthető.

Érdemes megjegyezni, hogy a rendszer nem engedi, hogy az engedély státusza naponta többször
módosuljon. Ezért a megsemmisítési folyamat azonnal elindítható, amint megadják az engedélyt,
azonban a rendszer megakadályozza a felhasználót, hogy megerősítse a státusz „Megsemmisített”-re
történő módosítását, ha az engedély érvényességének induló napja ugyanazon a napon van, vagy ha
az engedély státusza aznap már módosult. Ilyenkor egy figyelmeztetés arra kéri a felhasználót, hogy
legkorábban a következő napon próbálkozzon újra.

A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézetében (34. ábra. ábra) a
megsemmisítés az Engedély kezelése folyamat részét képezi (lásd a 35. ábra. ábrát).

34. ábra: A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat részét képező Engedély kezelése folyamat
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35. ábra: A Határozat megsemmisítése az Engedély kezelése folyamat részeként

A 36. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a megsemmisítés folyamatáról.
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36. ábra: A megsemmisítés folyamatának makroszintű áttekintése

A megsemmisítés folyamatát a megsemmisítési igény indítja, amely a vámtisztviselőtől vagy egy
másik folyamatból származhat. A 105. táblázat. táblázat felsorolja a megsemmisítés összes okát,
jelölve a megsemmisítés kezdeményezőjét.

A megsemmisítés oka

Kezdeményező

A határozat nem felel meg a jogszabályoknak

Vámtisztviselő

A határozat helytelen/hiányos információkon alapult, és a kérelmező tudta,
vagy tudnia kellett volna, hogy az információ helytelen vagy hiányos volt, és
hogy a határozat eredménye más lett volna, ha a tájékoztatás helyes és teljes
körű lett volna

Vámtisztviselő

Az újraértékelési folyamat vagy a felfüggesztési folyamat eredménye azt
mutatja, hogy a határozatot meg kell semmisíteni

Vámhatósági
határozatok
rendszere

105. táblázat: A határozat megsemmisítésének oka

Amikor a vámtisztviselő rögzíti a határozat megsemmisítésére irányuló szándékot, feltünteti a
határozat megsemmisítésére irányuló szándék okát, amely lehet az, hogy a határozat már nem felel
meg a vámügyi jogszabályoknak, illetve hogy a határozat téves/hiányos kérelmezői tájékoztatáson
alapult, és a határozat eredménye más lett volna, ha a tájékoztatás helyes és teljes körű lett volna.
A megsemmisítés szándékának rögzítését követően megindul a meghallgatáshoz való joghoz
kapcsolódó folyamat, annak érdekében, hogy a gazdasági szereplő kifejthesse álláspontját a
megsemmisítéssel kapcsolatban. A meghallgatáshoz való joghoz kapcsolódó folyamat eredménye
alapján a vámtisztviselő dönt arról, hogy továbbra is szükség van-e a határozat megsemmisítésére,
szükség van-e a vámhatározat módosítására vagy visszavonására, vagy a határozat érvényben
maradhat-e. Amennyiben megsemmisítésre van szükség, a határozatot megsemmisítik. Ha nincs
szükség megsemmisítésre, a határozat érvényben maradhat, illetve a vámtisztviselő döntésétől
függően megkezdődik a Határozat módosítása vagy a Határozat visszavonása folyamat.
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Amint a határozatot megsemmisítették, az többé már nem kezelhető. A megsemmisítésről
automatikusan értesítik a gazdasági szereplőt. Ha a határozat egynél több tagállamot érint, a
megsemmisítésről e tagállamokat is automatikusan értesítik.

A visszavonás és a megsemmisítés folyamatai hasonlóak. A különbség köztük az, hogy a
visszavonás után a határozat már nem érvényes, míg a megsemmisítés után a határozat olyan,
mintha soha nem is létezett volna.

Az engedély megsemmisítését követően a gazdasági szereplő három évig nem kérelmezheti
ugyanazt a határozatot, ha a megsemmisítés oka az volt, hogy a gazdasági szereplő nem tett eleget a
határozatból eredő kötelezettségének.
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18 HATÁROZAT VISSZAVONÁSA
18.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság;
• Érintett tagállamok.

18.2 ÜGYMENET
Az engedély megadása után a gazdasági szereplő vagy a vámtisztviselő kérheti a határozat
visszavonását. A határozat visszavonása eredhet a Határozat újraértékelése folyamatból, a Határozat
felfüggesztése folyamatból vagy a Határozat megsemmisítése folyamatból is, a következő módon:
-

az újraértékelésre irányuló folyamat során a vámtisztviselő megvizsgálja, hogy a feltételek és
kritériumok továbbra is teljesülnek-e. Ha a feltételek és a kritériumok már nem teljesülnek,
elindítható a visszavonásra irányuló folyamat;

-

amennyiben elegendő indok áll rendelkezésre a határozatot visszavonására, de a
vámtisztviselő még nem rendelkezik minden szükséges információval, a határozat a
visszavonás előtt felfüggeszthető;

-

ha a határozatot megsemmisítették, az nem vonható vissza. Ha azonban a határozatot nem
semmisítették meg a megsemmisítésre irányuló folyamat során, továbbra is visszavonható.

Érdemes megjegyezni, hogy a rendszer nem engedi, hogy az engedély státusza naponta többször
módosuljon. Ezért a visszavonásra irányuló folyamat azonnal elindítható, amint megadják az
engedélyt, azonban a rendszer megakadályozza a felhasználót, hogy megerősítse a státusz
„Visszavont”-ra történő módosítását, ha az engedély érvényességének induló napja ugyanazon a
napon van, vagy ha az engedély státusza aznap már módosult. Ilyenkor egy figyelmeztetés arra kéri a
felhasználót, hogy legkorábban a következő napon próbálkozzon újra.
A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézetében (37. ábra. ábra) a
visszavonás az Engedély kezelése folyamat részét képezi (lásd a 38. ábra. ábrát).
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37. ábra: A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat részét képező Engedély kezelése folyamat

38. ábra: A Határozat visszavonása az Engedély kezelése folyamat részeként
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A 39. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad a visszavonás folyamatáról.

39. ábra: A visszavonás folyamatának makroszintű áttekintése

A visszavonás folyamatát a visszavonási igény indítja, amely különböző érdekelt felektől származhat.
A 106. táblázat. táblázat felsorolja a visszavonás összes okát, jelölve a visszavonás
kezdeményezőjét.

A visszavonás oka

Kezdeményező

A határozat jogosultja a határozat visszavonását kéri

Gazdasági szereplő

A jogosult már nincs nyilvántartásba véve az UVK 9. cikkének (1) bekezdése
értelmében, és az EORI-szám érvénytelen

Vámtisztviselő

A határozat jogosultja az előírt határidőn belül nem hozza meg a határozat
feltételeinek teljesítéséhez vagy a határozatból eredő kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket

Vámtisztviselő

A határozat nem felel meg a hatályos jogszabályoknak

Vámtisztviselő

Egy vagy több feltétel nem teljesült vagy már nem teljesül

Vámtisztviselő

A „Határozat újraértékelése” „Határozat felfüggesztése” vagy a „Határozat
megsemmisítése” folyamat lezárult, és visszavonásra van szükség

Vámhatósági
határozatok
rendszere

106. táblázat: Az engedély visszavonásának okai

Amikor a visszavonás fent felsorolt okai fennállnak, a vámtisztviselőnek meg kell vizsgálnia, hogy a
gazdasági szereplő továbbra is jogosult-e az adott engedélyre. A vámtiszt megállapítja, hogy szükség
van-e visszavonásra. Ha visszavonásra van szükség, a vámtisztviselő rögzíti az engedély
visszavonásának szándékát. A vámtisztviselő rögzíti továbbá azt az okot is, amely miatt vissza kívánja
vonni a határozatot.
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Ha a visszavonást nem a gazdaság szereplő kérte, és a határozatot nem függesztették fel, a folyamat
a meghallgatás jogával kapcsolatos folyamattal folytatódik annak érdekében, hogy a gazdaság
szereplő kifejthesse álláspontját. A vámtisztviselő rögzíti, hogy továbbra is szükség van-e a határozat
visszavonására vagy sem. Amennyiben nincsen szükség visszavonásra, értesítik a gazdasági
szereplőt arról, hogy a határozat nem kerül visszavonásra. Ha a határozatot visszavonják, a
vámtisztviselő rögzíti a visszavonás hatálybalépésének napját.
Amennyiben a gazdasági szereplő jogos érdeke megkívánja, a vámtisztviselő legfeljebb egy évvel
elhalaszthatja a visszavonás hatálybalépésének időpontját. Egyéb esetekben a visszavonás azonnal
hatályba lép.
Amint a határozatot visszavonták, az többé már nem kezelhető. A visszavonásról automatikusan
értesítik a gazdasági szereplőt. Ha a határozat egynél több tagállamot érint, a visszavonásról e
tagállamokat is automatikusan értesítik.

A visszavonás és a megsemmisítés folyamatai hasonlóak. A különbség köztük az, hogy a
visszavonás után a határozat már nem érvényes, míg a megsemmisítés után a határozat olyan,
mintha soha nem is létezett volna.

Az engedély visszavonását követően a gazdasági szereplő egy évig nem kérelmezheti ugyanazt a
határozatot, ha a visszavonás oka az volt, hogy a gazdasági szereplő nem tett eleget a határozatból
eredő kötelezettségének.
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19 HATÁROZAT ÚJRAÉRTÉKELÉSE
19.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság;
• Érintett tagállamok;
• Egyéb hatóság.

19.2 ÜGYMENET
Az engedély megadását követően a gazdasági szereplő, a határozathozó vámhatóság
vámtisztviselője, az érintett tagállamok vámtisztviselői vagy más hatóságok kérhetik a határozat
újraértékelését.
A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézetében (40. ábra. ábra) az
újraértékelés az Engedély kezelése folyamat részét képezi (lásd a 41. ábra. ábrát).

40. ábra: A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézete
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41. ábra: A Határozat újraértékelése az Engedély kezelése folyamat része

A 42. ábra. ábra makroszintű áttekintést ad az újraértékelés folyamatáról.

42. ábra: Az újraértékelés folyamatának makroszintű nézete
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Az újraértékelés folyamatát az újraértékelési igény indítja, amely különböző érdekelt felektől
származhat. A 107. táblázat. táblázat felsorolja az újraértékelés összes okát, jelölve az újraértékelés
kezdeményezőjét.

Az újraértékelés oka

Kezdeményező

A jogosult olyan információt nyújt be, amely befolyásolhatja a határozat
fenntartását vagy tartalmát

Gazdasági szereplő

A jogszabály jelentős mértékben módosult

Vámtisztviselő

Az eredmények nyomon követése azt mutatja, hogy a határozatot újra kell
értékelni

Vámtisztviselő

Az érintett tagállam olyan információt nyújt be, amely befolyásolhatja a
határozat fenntartását vagy tartalmát

Érintett tagálam

Egy egyéb hatóság olyan információt nyújt be, amely befolyásolhatja a
határozat fenntartását vagy tartalmát

Egyéb hatóság

Visszavont AEO-engedély7

Vámhatósági
határozatok
rendszere
107. táblázat: Az engedély újraértékelésének okai

Az újraértékelési folyamat csak akkor indulhat el, ha a határozat státusza aktív.

Ha a folyamatot nem a vámtisztviselő indítja el, először ellenőrzi, hogy a kapott információk
szükségessé tesznek-e újraértékelést. Amennyiben nem, dönthet egy másik eljárás megindításáról
(módosítás, megsemmisítés, visszavonás, felfüggesztés).
Ha a folyamatot a vámtisztviselő indítja el, rögzíti az újraértékelés szándékát és okát.
A gazdasági szereplőt mindkét esetben értesítik az újraértékelésről.
A vámtisztviselő ezt követően ellenőrzi, hogy a határozat megadása előtt ellenőrzött feltételek és
kritériumok továbbra is érvényesek-e. Ezenkívül, ha egynél több tagállam érintett, a vámtisztviselő
dönthet úgy, hogy egyeztet velük (az egyeztetési folyamat leírása az „Egyeztetés az érintett
tagálammal” felhasználói kézikönyvben található).
A feltételek és kritériumok ellenőrzése és (adott esetben) az egyeztetések elvégzése után a
határozathozó vámhatóság vámtisztviselője már birtokában van minden információnak annak
megállapításához, hogy a határozat továbbra is aktív maradhat-e, vagy vissza kell vonni, meg kell
semmisíteni, fel kell függeszteni vagy módosítani kell azt. Ezt követően regisztrálja az újraértékelés
eredményét, a határozat hatásával együtt (adott esetben).
Ha a vámtisztviselő azt állapítja meg, hogy a feltételek és kritériumok továbbra is teljesülnek, és az
újraértékelés eredményeképpen a határozat státusza aktív marad, értesíti erről a jogosultat.

7

Ez csak az „Áruk vámeljárás és átmeneti megőrzés alá vonása” kontextusában alkalmazandó.
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Ellenkező esetben, ha a határozatot visszavonják, módosítják, felfüggesztik vagy megsemmisítik,
elindul a megfelelő folyamat. Az engedély jogosultját ennek megfelelően értesítik az adott eljárás
során.
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20 MEGHALLGATÁSHOZ VALÓ JOG
20.1 A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ ÉRDEKELT FELEK
• Gazdasági szereplő;
• Határozathozó vámhatóság.

20.2 ÜGYMENET
A meghallgatáshoz való joghoz kapcsolódó folyamatot olyan esetekben lehet megindítani, amikor
fennáll egy olyan határozat meghozatalára irányuló szándék, amely a gazdasági szereplőt
hátrányosan érintene. Ez a lehetővé teszi a gazdasági szereplő számára, hogy kifejezze álláspontját/a
folyamat eredményeként jogorvoslati kérelmet nyújtson be.
A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat makroszintű nézetében a meghallgatáshoz való
joghoz kapcsolódó folyamat a teljes folyamatnak az Engedély megadása és az Engedély kezelése
részében szerepel (lásd a 43. ábra:. ábrát).

43. ábra: A vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamat keretében zajló meghallgatáshoz való joghoz
kapcsolódó folyamat

A 44. ábra. ábra azokat a helyzeteket mutatja be, amelyekben sor kerülhet a meghallgatáshoz való
joghoz kapcsolódó folyamatra.
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44. ábra: A meghallgatáshoz való joghoz kapcsolódó folyamat előfordulásai

A folyamat minden olyan esetben megkezdődik, amikor fennáll a gazdasági szereplő meghallgatáshoz
való joga. Ez történhet a Határozathozatal és értesítés, a Határozat módosítása, a Határozat
megsemmisítése, a Határozat visszavonása és a Határozat felfüggesztése folyamat során. A 108.
táblázat. táblázat sorolja fel azokat a helyzeteket, amelyekben fennáll a meghallgatáshoz való jog.

A meghallgatáshoz való jog fennállásának esetei
A határozathozatali folyamat
Amikor a vámtisztviselő ellenőrizte az összes feltételt és kritériumot, és kedvezőtlen határozatot kíván
meghozni.
Határozat felfüggesztésének folyamata
Ha a vámtisztviselőnek elegendő oka van annak feltételezésére, hogy a határozatot meg kell
semmisíteni, vissza kell vonni, vagy módosítani kell, megkezdődik a határozat felfüggesztésének
folyamata;
Ha a vámtisztviselő úgy találja, hogy a határozat feltételeinek teljesítését vagy a kötelezettségek
betartását a határozat jogosultja által meghozott intézkedésekkel biztosítani lehet, megkezdődik a
határozat felfüggesztésének folyamata;
Az újraértékelési folyamat eredményeként; megkezdődik a határozat felfüggesztésének folyamata.
Határozat módosításának folyamata
Ha a vámtisztviselő megállapítja, hogy a feltételek közül egy vagy több nem teljesült, vagy már nem
teljesül, megkezdődik a határozat módosításának folyamata;
Ha a vámtisztviselő azt állapítja meg, hogy a határozat az UVK 23. cikke (3) bekezdésének
értelmében nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, megkezdődik a határozat módosításának
folyamata;
Az újraértékelési folyamat eredményeként; megkezdődik a határozat módosításának folyamata;
A felfüggesztési folyamat eredményeként; megkezdődik a határozat módosításának folyamata;
A még le nem zárult megsemmisítési folyamat eredményeként; megkezdődik a határozat
módosításának folyamata.
Határozat megsemmisítésének folyamata
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A meghallgatáshoz való jog fennállásának esetei
Amikor a vámtisztviselő észreveszi, hogy a határozat nem felel meg a vámjogszabályoknak,
megkezdődik a megsemmisítési folyamat;
Ha a határozat helytelen/hiányos információkon alapult, és a kérelmező tudta, vagy tudnia kellett
volna, hogy az információ helytelen vagy hiányos volt, és hogy a határozat eredménye más lett volna,
ha a tájékoztatás helyes és teljes körű lett volna, megkezdődik a határozat megsemmisítésének
folyamata;
Az újraértékelési folyamat eredményeként; megkezdődik a határozat megsemmisítésének folyamata;
A felfüggesztési folyamat eredményeként; megkezdődik a határozat megsemmisítésének folyamata;
Határozat visszavonásának folyamata
Ha az engedélyes többé már nincs az UVK 9. cikkének (1) bekezdése szerint nyilvántartásba véve, és
EORI-száma érvénytelen, megkezdődik a határozat visszavonásának folyamata.
Ha a határozat jogosultja a megadott határidőn belül nem hozza meg a feltételek és kritériumok
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, vagy nem teljesíti a határozatból eredő kötelezettségeit,
megkezdődik a határozat visszavonásának folyamata;
Ha a vámtisztviselő észreveszi, hogy a határozat nem felel meg a hatályos jogszabályoknak,
megkezdődik a határozat visszavonásának folyamata;
Ha a vámtisztviselő megállapítja, hogy a megsemmisítést igénylő feltételektől eltérő feltételek közül
egy vagy több nem teljesült, vagy már nem teljesül, megkezdődik a határozat visszavonásának
folyamata;
Ha a vámtisztviselő megállapítja, hogy az engedélyezett feladónak nincs érvényes engedélye az
összkezesség vagy biztosítéknyújtás alóli mentesség alkalmazására, megkezdődik a határozat
visszavonásának folyamata8;
Az újraértékelési folyamat eredményeként; megkezdődik a határozat visszavonásának folyamata;
A felfüggesztési folyamat eredményeként; megkezdődik a határozat visszavonásának folyamata;

A még le nem zárult megsemmisítési folyamat eredményeként; megkezdődik a határozat
visszavonásának folyamata.
108. táblázat: A meghallgatáshoz való jog fennállásának esetei

A vámtisztviselő először közli a tervezett határozat indokait a gazdasági szereplővel (engedély
megadásának szándéka / felfüggesztés/módosítás/megsemmisítés/visszavonás oka). A gazdasági
szereplő 30 napot kap arra, hogy reagáljon a tervezett határozat indokaira. A gazdasági szereplőtől
elvárják, hogy e határidőn belül közölje álláspontját.
Ha a meghallgatáshoz való joghoz kapcsolódó folyamat egy határozat iránti
összefüggésében zajlik le, a határozathozatal határideje 30 nappal meghosszabbodik.

kérelem

Amikor a gazdasági szereplő megküldi álláspontját a vámtisztviselőnek, azt is jelezheti, hogy
álláspontját egy második üzenetben fogja részletezni. Ez azonban nem befolyásolja a fent említett

8

Csak az engedélyezett feladói státusra vonatkozó engedélyek esetében.
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határidőt. Ha a gazdasági szereplő tovább kívánja részletezni álláspontját, azt ugyanazon a határidőn
belül kell megtennie.
Amint a vámtisztviselő megkapta a gazdasági szereplő álláspontját, felhasználhatja azt a
meghallgatáshoz való joghoz kapcsolódó folyamatot elindító folyamat összefüggésében.
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