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FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK
Az útmutatóban az alábbi fogalommeghatározások használatosak:
Kifejezés

Fogalommeghatározás

Engedély

A vámhatóságoknak a vámjogszabályokkal kapcsolatos bármely olyan aktusa, amellyel
egy konkrét esetben döntést hoznak, és amely az érintett személyre vagy személyekre
joghatással van (UVK, 5. cikk, 39. pont). A Kódex 211. cikke (1) bekezdésének
a) pontjában foglaltak szerint az aktív és passzív feldolgozási eljárás alkalmazásához
vámhatósági engedély szükséges.

Gazdálkodó

Az a személy, aki üzleti tevékenysége keretében részt vesz a vámjogszabályok hatálya
alá tartozó tevékenységekben (UVK, 5. cikk, 5. pont). Ebben a kontextusban más néven:
„kereskedő”.

Engedélyes

Az(ok) a jogi személy(ek) vagy jogalany(ok), amely(ek) nevében határozat kiadására
kerül sor. A kifejezés az engedélyes képviselőjére is utalhat (az üzletifolyamatmodellekben).

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).

Határozathozó vámhatóság

1) A határozat meghozatala és 2) a határozat kezelése tekintetében illetékes vámhatóság.

Felügyelő vámhivatal

Az engedélyben feltüntetett, és valamely különleges eljárás felügyeletére jogosult
vámhivatal.

Kilépési vámhivatal

Azon hely szerint illetékes vámhivatal, ahonnan az áruk elhagyják az Unió vámterületét
az ezen a vámterületen kívüli rendeltetési helyre.

Szabad forgalomba bocsátó
vámhivatal

A különleges eljárásokra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül az engedélyen
feltüntetett bármely olyan vámhivatal, ahol az Unió vámterületére beléptetett áruk
esetében el kell végezni a szabad forgalomba bocsátásukra vonatkozó alakiságokat.

Eljárást lezáró vámhivatal

A különleges eljárás igénybevételére vonatkozó engedélyen feltüntetett bármely olyan
vámhivatal, amely a különleges eljárás lezárása céljából jogosult az árukat következő
vámeljárásra átengedni vagy átvenni az újrakiviteli árunyilatkozatot.

Kiviteli vámhivatal

Az a vámhivatal, ahol az Unió vámterületéről kiszállítandó áruk tekintetében végre kell
hajtani a kiviteli vám-árunyilatkozatra vonatkozó alakiságokat, vagy amelyhez az
újrakiviteli vám-árunyilatkozatot be kell nyújtani.

Vámeljárás alá vonást végző
vámhivatal

A különleges eljárásra vonatkozó engedélyben feltüntetett, és az árukat a különleges
eljárásra átengedni jogosult vámhivatal.

BPM

Üzletifolyamat-modell

CCN, CCN2

A Bizottság közös kommunikációs hálózata

CDS/CDMS

Vámhatósági határozatok rendszere (Vámhatósági határozatokat kezelő rendszer)

CS/RD2

Központi szolgáltatások/referenciaadatok rendszere

EORI-szám

Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma

EU CTP

Európai Uniós Vámügyi Kereskedői Portál

INF

Szabványosított információcsere

AF, AFM

Aktív feldolgozás, aktív feldolgozási művelet

IT

Információtechnológia
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Kifejezés

Fogalommeghatározás

PF, PFM

Passzív feldolgozás, passzív feldolgozási művelet
Különleges eljárások

SP

Az INF SP a vámtisztviselők számára hozzáférhető rendszer meghatározására használt
kifejezés
Egyedi kereskedői portál

STP

Az INF STP esetében ez a gazdálkodóknak és más személyeknek szánt felhasználói
felület

TATAFng

Vámtarifa-alkalmazáshoz tartozó műszaki architektúra kerete, új generáció

TP

Kereskedői portál
UVK, más néven Kódex
-

UVK és UVK FJA, VA

Az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusa és végrehajtási jogi aktusa,
további hivatkozások:
-

UUM&DS

Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete

A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete
A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete

Egységes felhasználókezelés és digitális aláírás
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1. BEVEZETÉS
1.1. EZ AZ ÚTMUTATÓ
E dokumentum elsődleges célja, hogy üzleti felhasználóknak szóló útmutatót hozzon létre az INF rendszerhez.
Az útmutató a végfelhasználók által használandó dokumentációt, azaz a vámtisztviselők által a központi INF SP
rendszerhez, valamint a kereskedők által a gazdasági szereplőknek szóló uniós vámügyi portálhoz (EU CTP)
használandó dokumentációt kívánja biztosítani annak érdekében, hogy támogassa őket az „Adatlapok különleges
eljárásokhoz” rendszer üzleti vonatkozásainak megértésében.
A rendszerbe való belépést követően a különböző funkciókat és intézkedéseket súgófájl vagy felhasználói
útmutató fejti ki, amely megtekinthető annak kiderítéséhez, hogy egy-egy konkrét gomb milyen műveletet
végez. Ez a részletes felhasználói útmutató hozzáférhető magából a rendszerből, valamint a súgó funkció
előhívásával vagy az EUROPA honlap szabványosított információcserére (INF) vonatkozó főoldalán.

1.2. MI AZ INF?
Az INF az aktív és a passzív feldolgozási eljárásokhoz létrehozott szabványosított információk kezelésére
szolgáló, szabványosított információcsere. A szabványosított információcsere kezelése különböző vámhivatali
feladatkörök keretében történik (lásd később a folyamatok menetét). Az információkezelésre a vámtartozás
kiszámítása, a meg nem fizetendő vám összegének kiszámítása, az egyenértékűségi követelmények, vagy annak
ellenőrzése érdekében kerül sor, hogy az elsődleges feldolgozott termék feldolgozása az aktív feldolgozási
eljárás alá vont árukkal együtt történjen.
Az engedélyes az INF-rekordban megadja az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusának 7105. mellékletében meghatározott adatelemeket. Az e mellékletben meghatározott egyéb adatelemeket az érintett
vámhivatal tölti ki.
Az érintett vámhivataloknak – a releváns információk lehívásával – ki kell számítaniuk a behozatali vámokat és
a mentességeket, például az Unió vámterületére bocsátott nem uniós áruk mennyiségének ellenőrzése érdekében.
Háttér-információk
Az INF rendszer bevezetése előtt az adatlapokat papíralapú űrlapokon biztosították, és azokat a vámhivataloknak
le kellett pecsételniük.
Az INF-adatlapok használatának egyszerűsítése érdekében döntés született az INF informatikai rendszer
létrehozásáról, amelynek jogalapja az Uniós Vámkódexben, valamint annak felhatalmazáson alapuló jogi
aktusában és végrehajtási jogi aktusában található. Az INF rendszer kialakításának célja is az volt, hogy
mérséklődjön papírmunka-teher, a gazdálkodók egyenlő bánásmódban részesüljenek, felgyorsuljanak a
logisztikai és a kiviteli/behozatali műveletek, és a vámhatóságok könnyebben nyomon követhessék és
kezelhessék a különleges rendszereket.
Mivel az Uniós Vámkódex, valamint annak felhatalmazáson alapuló jogi aktusa és végrehajtási jogi aktusa nem
volt közvetlenül alkalmazandó az INF-rendeletre, a felhatalmazáson alapuló átmeneti jogi aktusokban foglaltak
szerinti átmeneti időszak jött létre. Ebben az időszakban négyféle INF-űrlapot lehetett használni:
-

IM/EX aktív feldolgozás esetén az INF1 adatlapot, amely az eljárást lezáró vámhivatalnak a
vámtartozás kiszámítására, a biztosíték összegére vagy a kereskedelempolitikai intézkedések
alkalmazására vonatkozó tájékoztatására szolgált;
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-

-

-

IM/EX aktív feldolgozás esetén az INF9 adatlapot, amely az egyenértékűségi követelmények, illetve
annak ellenőrzésére szolgált, hogy az elsődleges feldolgozott termék feldolgozása az aktív feldolgozási
eljárás alá vont árukkal együtt történt-e;
EX/IM aktív feldolgozás esetén az INF5 adatlapot, amely egyrészt annak ellenőrzésére szolgált, hogy
az importált nem uniós áruk mennyisége megfelel-e az exportált termékbe beépített uniós áruk
mennyiségének, másrészt a meg nem fizetendő vámok összegének kiszámítására szolgált;
EX/IM passzív feldolgozás esetén az INF2 adatlapot, amely egyrészt annak ellenőrzésére szolgált, hogy
az elsődleges feldolgozott árukat fedezték-e az exportált áruk, másrészt a passzív feldolgozási eljárás
alá vont áruknak az Unió vámterületére történő importálásakor keletkezett vámtartozás kiszámítására
szolgált.

Az átmeneti időszak 2020. június 1-jén véget ért, és az INF rendszer működőképessé vált. Az INF rendszer már
nem használja a papíralapú INF-űrlapok sajátos terminológiáját. 2020. június 1. óta az INF rendszer – egyetlen
elektronikus űrlappal – a korábban különböző INF-adatlapokkal intézett összes esetet lefedi: INF AF (aktív
feldolgozás) és INF PF (passzív feldolgozás), illetve mindkét esetben IM/EX (behozatal és azt követő kivitel) és
EX/IM (kivitel és azt követő behozatal).
A(z Uniós Vámkódex végrehajtási jogi aktusának) 71-05. melléklet(e) különbséget tesz a következők között:
A. szakasz – „Egyelőre nincs szükség a vámhatóságok közötti szabványosított információcserére (INF), de a
felügyelő vámhivatal az INF-hez kapcsolódó elektronikus rendszerben rendelkezésre bocsátja a vonatkozó INF
adatelemeket”, valamint B. szakasz – „Vámhatóságok közötti szabványosított információcserére (INF) van
szükség, de az INF adatelemek még nem állnak rendelkezésre az INF-hez kapcsolódó elektronikus rendszerben”.
A B. szakasz a vámhatóságok között (kizárólag) az IM/EX aktív feldolgozási művelet utáni behozatalivámmeghatározás céljából végzett információkérésre vonatkozik. A 181. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy az
egyetlen tagállamot érintő IM/EX aktív feldolgozások esetében az INF nem kötelező, amikor azonban egy
vámhatóság egyetlen tagállamot érintő IM/EX aktív feldolgozásra vonatkozó információt kér, a felügyelő
vámhivatalnak az INF rendszer használatával kell közölnie az információt.
Több tagállamot érintő engedélyre vonatkozó példa: egy IM/EX aktív feldolgozási műveletre vonatkozó
engedély NA tagállamban érvényes, amely számára a vámtartozás NB tagállamban merül fel. Az illetékes NB
vámhivatal a B. szakasz szerinti INF használatával felveszi a kapcsolatot NA felügyelő vámhivatalával.
Aktív feldolgozás
Az aktív feldolgozás azt jelenti, hogy nem uniós árukat azzal a céllal importálnak, hogy azokat az Unió
vámterületén egy vagy több feldolgozási művelet (gyártás, javítás) során feldolgozzák. Behozatalkor ezen áruk
után nem fizetendő behozatali vám, a behozatalukhoz kapcsolódó egyéb adó (például héa vagy jövedéki adó), és
nem vonatkoznak rájuk kereskedelempolitikai intézkedések, amennyiben azok nem tiltják az áruknak az Unió
vámterületére történő beléptetését, illetve az onnan történő kiléptetését.
Passzív feldolgozás
A passzív feldolgozás az uniós áruknak az Unió vámterületén kívüli feldolgozása, és amikor azok feldolgozott
termékekként visszaérkeznek az Unióba, szabad forgalomba bocsáthatók. A vámokat csak az Unió vámterületén
kívül létrehozott hozzáadott érték után kell megfizetni. Bizonyos körülmények között – főként garanciális javítás
esetén – az újrabehozatal vámmentes.

1.2.1. A RENDSZER ELŐNYEI
•
•
•
•

Nincs több papíralapú ellenőrzés
IM/EX és EX/IM aktív feldolgozási műveletek és passzív feldolgozási műveletek kezelése
Az alkalmazott eljárások és az üzletifolyamat-modellekben meghatározott adatkövetelmények
összehangolása
Egyetlen rendszer és kereskedői portál használata a gazdálkodók és más személyek számára
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1.2.2. HIVATKOZÁSOK
1.2.2.1.
•
•
•
•
•
•
•

UVK, 2. fejezet, 1. szakasz, 6. cikk: Az adattárolás és információcsere módjai, valamint közös
adatszolgáltatási követelmények
UVK, III. cím, 1. fejezet, 2. szakasz, 86. cikk: A behozatali vám összegének kiszámítására vonatkozó
különleges szabályok
FJA, 176. cikk: Szabványosított információcsere, valamint a feldolgozási eljárás igénybevételére
vonatkozó engedély jogosultjának kötelezettségei
FJA, 181. cikk: Szabványosított információcsere
VJA, 271. cikk: Szabványosított információcseréhez kapcsolódó elektronikus rendszer
FJA, 71-05. melléklet: Szabványosított információcsere (INF) feldolgozásának teljesítéséhez szükséges
adatelemek
UVK, 88. cikk: Felhatalmazás, a) pont

1.2.2.2.
•

•

Jogszabályi hivatkozások

Kontextuális hivatkozások

Az INF SP kezdőlapjára utaló hivatkozás
o https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en
o Milyen információk találhatók? Útmutatók, üzletifolyamat-modellek, kérdések és válaszok, a
rendszerre utaló hivatkozások
Az üzletifolyamat-modellek 4. szintjére való hivatkozások
o https://circabc.europa.eu/w/browse/de2da847-321a-4573-97b7-b34382d892ee

1.3. KINEK SZÓL EZ AZ ÚTMUTATÓ?
Ez a dokumentum az INF SP rendszeren belül különböző háttérrel és operatív szerepkörrel rendelkező
olvasóknak szól. A lehetséges célközönség:
• az EU-n belüli nemzeti közigazgatási szervek;
• az uniós tisztviselők;
• az EU-n belüli vámtisztviselők – az INF SP rendszer felhasználói;
• az uniós kereskedelmi közösség – az EU CTP/INF STP rendszer felhasználói.
E szakasz célja az INF SP rendszer végfelhasználóit képviselő különböző érdekelt felek felsorolása.
A kereskedői portál (EU CTP, INF STP) felhasználói:
•
•

A kereskedő, más néven gazdálkodó, amely ebben a kontextusban az engedélyes.
A képviselő, aki a kereskedő nevében eljárni jogosult személy. A tagállamoknak és a kereskedelmi
ágazatnak
szánt
útmutatóra
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.p
df) hivatkozás esetén kizárólag az engedélyes vagy annak közvetlen képviselője vonhatja vámeljárás alá
az árukat, ahogyan azt a „Jogok és kötelezettségek” című szakasz kifejti.

A (központi) INF SP rendszer felhasználói.
•
•

A határozathozó vámhatóság vámtisztviselője.
Az aktív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedélyben (IPO) vagy a passzív feldolgozási
eljárás alkalmazására vonatkozó engedélyben (OPO) említett többi vámhivatal egyikének
vámtisztviselője.
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1.4. MILYEN A RENDSZER FELÉPÍTÉSE?
Az INF SP rendszer egy központi rendszer, ami azt jelenti, hogy a rendszert uniós szinten fejlesztették ki, és
minden tagállam rendelkezésére bocsátották. Ez azt jelenti, hogy létezik egy központi rendszer, amelyet egyetlen
belépési pontról bocsátanak a kereskedők és a vámhivatalok rendelkezésére, és amelynek egyetlen belépési
pontról kell hozzáférhetőnek lennie számukra.

Az alábbi ábra a rendszer különböző komponenseit szemlélteti:

A
gazdálkodónak (a bal oldalon található felhasználónak) az EOS rendszerben kezelt, érvényes EORI-számmal kell
rendelkeznie. Belépési azonosító adatai és szerepkörei az UUM&DS rendszerben vannak meghatározva.
•

•
•
•
•

A gazdálkodó az UUM&DS rendszeren keresztül lép be az EU CTP portálra, amely egyetlen belépési
pontként használatos több más rendszerhez, és amelynek célja, hogy a közeljövőben más rendszerekhez
való hozzáférését is tartalmazzon.
Az INF STP, amely az EU CTP portálon meghatározott egyedi modul vagy funkció. Az INF STP
rendszerhez mindig az EU CTP portál használatával kell belépni.
A vámtisztviselő (a bal oldalon található felhasználó) felhasználóját a CCN2 határozza meg, hivatali
szerepköre pedig a CS/RD2 rendszerben van meghatározva.
A vámtisztviselő a CCN2 rendszerhez tartozó belépési azonosító adatokkal lép be az INF SP
felhasználói felületére.
A központi INF SP rendszer kölcsönhatásban van a vámhatósági határozatok rendszerében és a
TATAFng rendszerben tárolt információkkal.

Nemzeti komponensek nincsenek.

Az INF SP rendszernek az a stratégiája, hogy központi megközelítést alkalmaz, melynek keretében a tagállamok
kizárólag az uniós alkalmazást használják. Amennyiben a tagállam nemzeti megközelítés mellett döntött, és az
engedélyeit a saját nemzeti rendszerében tárolja, vagy amennyiben hibrid megközelítés mellett döntött,
amelynek keretében nemzeti és uniós engedélyek kombinációját alkalmazza, a vámhatósági határozatok
rendszeréből származó információk nem lesznek automatikusan összekapcsolva a két rendszer között. Ugyanez
vonatkozik azokra a nemzeti behozatali és kiviteli rendszerekre, amelyekben az árunyilatkozatokat tárolják. A
projekt első szakasza nem irányoz elő ezeknek a rendszereknek az összekapcsolására vonatkozó – a jövőképet
ismertető dokumentumban maghatározott – rendszerközi megközelítést.
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1.5. A PROJEKT KIEMELT MOZZANATAI
A magas szintű és az üzleti követelményeket 2016 közepén dolgozták ki és tették közzé a BPM 2. és
3. szintjeként.
A végrehajtási jogi aktus és a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 2015 decemberében elfogadott változata
alapján az eredeti funkcionális követelményeket 2016 végére létrehozták, és a BPM 4. szintjeként tették közzé.
A kísérleti szakaszhoz tartozó rendszerfejlesztés ezeken az eredeti funkcionális követelményeken alapult.
Hét tagállam és több kereskedő esetében kísérleti szakasz bevezetésére került sor, hogy a rendszert éles
alkalmazás előtti szakaszban használják; az összes többi tagállam az éles indítás időpontjában fog csatlakozni.
Ebben a kísérleti szakaszban a kísérletben részt vevő tagok ajánlásai és helyesbítései bekerültek az aktualizált
műszaki követelményekbe, valamint a funkcionális követelményekbe. Ennek következtében módosítani kellett a
kéréseket és a BPM 4. szintjére vonatkozó, aktualizált diagramokat, valamint az éles alkalmazás végső dátumára
előirányzott rendszerfrissítéseket.
Az éles indítást 2020 júniusára tervezik, ezzel lezárul az átmeneti időszak.

Ezen túlmenően egy projektcsoport jött létre több tagállam (elsősorban a kísérleti projektben részt vevő
tagállamok) és a Kereskedelmi Kapcsolattartó Csoport tagjainak részvételével. E csoport célja a kommunikációs
anyagok kidolgozása, az ajánlások felhasználásával végzett rendszerfejlesztés, valamint a folyamat
továbbfejlesztésének taktikai szinten történő megvitatása. Ennek következtében a rendszer második szakaszát is
ki kell dolgozni és meg kell valósítani a jövőképet ismertető dokumentumban foglaltak szerint.

1.6. ALKALMAZÁSI KÖR
Az NF SP rendszer célja a különleges eljárások egyedi módon történő kezelése ugyanazzal az elektronikus
információs rendszerrel.
A kereskedő INF-kérése nyomán az alábbiak tartoznak az úgynevezett A. szakaszba:
•
•
•
•

több tagállamot érintő IM/EX aktív feldolgozások;
egyetlen vagy több tagállamot érintő EX/IM aktív feldolgozások;
egyetlen vagy több tagállamot érintő EX/IM passzív feldolgozások;
több tagállamot érintő IM/EX passzív feldolgozások.
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Az INF SP rendszer egyedi funkciója lehetővé teszi a vámtisztviselők közötti kommunikációt (a kereskedő által
betáplált INF-kérés nélkül); ez az úgynevezett B. szakasz:
•

egyetlen tagállamot érintő IM/EX aktív feldolgozások.

Ahogyan a rendszer felépítéséről szóló részben szerepel, az INF a vámhatósági határozatra vagy az engedélyre
vonatkozik, és nemzeti szintű is lehet.

Az INF SP fő üzleti folyamatai a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•

INF kérése különleges eljárások nyomon követése érdekében;
INF létrehozása különleges eljárások nyomon követése érdekében;
INF kérése vámok vagy kereskedelempolitikai intézkedések meghatározása érdekében;
INF feldolgozása;
INF módosítása;
INF érvénytelenítése;
INF-információk közlése az engedélyessel;
INF megtekintése.
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2. HOGYAN KELL BELÉPNI A RENDSZERBE?
2.1. AZ EU CTP ÉS AZ INF STP
Milyen követelményeket kell teljesítenie a gazdálkodónak a rendszer használatához?
Ahhoz, hogy a gazdálkodó használni tudja az INF rendszert, az első előfeltétel, hogy érvényes EORI-számmal
rendelkezzen. Az EORI-szám megszerzése érdekében a gazdálkodónak fel kell vennie a kapcsolatot az illetékes
hatósággal, hogy az nyilvántartásba vegye az EORI-számot abban az országban, ahol a fő vámügyi
tevékenységekre sor kerül, például ahol az aktív és/vagy a passzív feldolgozási eljárásokat engedélyezik.
A gazdálkodót azonosítani kell az UUM&DS elnevezésű, transzeurópai szintű, egyesített felhasználókezelő
rendszerben. Az UUM&DS rendszerben a felhasználók és a gazdálkodókkal fennálló kapcsolatuk azonosítása a
tagállamok felelősségi körébe tartozik, amelyek a gazdálkodónak minősülő felhasználók kezelésére szolgáló
nemzeti rendszerüket használják. A gazdálkodók az interneten keresztül léphetnek be az INF STP rendszerbe,
amely az EU CTP egyik moduljaként működik.
A gazdálkodók vagy a képviselőik csak beilleszthetik, lekérdezhetik, megtekinthetik vagy módosíthatják az INFkéréseikhez kapcsolódó információkat, és kérés esetén további információkat adhatnak meg.

2.1.1. MILYEN HOZZÁFÉRÉSEK ÁLLNAK A GAZDÁLKODÓK RENDELKEZÉSÉRE?
A gazdálkodó maga is hozzáférhet a rendszerhez és betáplálhatja az információkat a rendszerbe, vagy
átruházhatja a vámalakiságok elvégzésének feladatát valaki másra.
A rendszer a következő képviseletet teszi lehetővé:
•
•

A gazdálkodó átruházhatja a feladatot vámjogi képviselőre, és ebben az esetben a gazdálkodó továbbra
is felel a nevében a vámjogi képviselő (megbízott jogalany) által végrehajtott cselekedetekért.
Az alkalmazottakra történő feladat-átruházás mindig „megbízatás”. A gazdálkodó vagy a vámjogi
képviselő továbbra is felelősséggel tartozik az alkalmazottak cselekedeteiért.

A vámalakiságok elvégzésére vonatkozó feladat-átruházások esetében tanulmányozza a https://ec.europa.eu
honlapot az AEO (engedélyezett gazdálkodók) menüpont alatt a hatáskör-átruházásokra vonatkozó további
információkért!

2.1.2. MELYEK A MEGHATÁROZOTT KÜLÖNBÖZŐ SZEREPKÖRÖK?
•
•

•

Megtekintési szerepkör
o Csak olvasási hozzáférés a kereskedőre vonatkozó információkhoz.
Adminisztratív szerepkör
o A következőkhöz használatos: tervezetek készítése és kezelése,
o a tervezetekhez tartozó csatolt fájlok feltöltése és törlése,
o részletek nyomtatása, valamint
o figyelmeztető e-mailek kezelése.
Benyújtási szerepkör
o Megegyezik az adminisztratív szerepkörrel, valamint
o a felhasználó benyújthatja az INF-kéréseket és elvégezheti a kérésekhez kapcsolódó
műveleteket.
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2.1.3. HOGYAN

SZEREZHETŐ
GAZDÁLKODÓKÉNT?

HOZZÁFÉRÉS

A

RENDSZERHEZ

Amennyiben Önnek (gazdálkodói minőségében) hozzáféréssel kell rendelkeznie a rendszerhez, először vegye fel
a kapcsolatot nemzeti vámhatóságaival, amelyek megadhatják Önnek azokat a belépési azonosító adatokat,
amelyekkel hozzáférhet az EU CTP portálhoz UUM&DS rendszer használatával.

2.2. A KÖZPONTI INF SP RENDSZER
Az INF SP rendszerhez hozzáférő vámtisztviselőket a CCN2-infrastruktúrának azonosítania kell. A CCN2
felhasználói egy-egy konkrét tagállammal vannak összekötve. A felhasználók azonosítása és a felhasználói
szerepköreik kijelölése a CCN2-eszközöket használó, megfelelő tagállam felelősségi körébe tartozik. A
vámtisztviselők a CCN2 hálózaton keresztül férnek hozzá az INF SP alkalmazás felhasználói felületéhez.
Az INF funkcióihoz tartozó hozzáférés-ellenőrzés további ellenőrzése a felhasználói szerepköreik alapján
történik. A felhasználói szerepkörök azonosítása a szervezeti szolgáltatások alapján történik, és ezek a
szerepkörök engedélyezik a konkrét feladatok végrehajtásához szükséges funkciókhoz való hozzáférést. A
felhasználói szerepkör a vámtisztviselő tagállamának birtokában lévő összes információhoz engedélyt ad.

2.2.1. MELYEK A MEGHATÁROZOTT KÜLÖNBÖZŐ SZEREPKÖRÖK?
•
•
•
•

INF létrehozása;
módosítása;
visszavonása;
kezelése.

2.2.2. HOGYAN

KEZELENDŐK A VÁMTISZTVISELŐ ÁLTALI HASZNÁLATHOZ
TARTOZÓ HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK?

Ezt a CCN2 hálózaton keresztül kell elvégezni: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/

2.3. AJÁNLOTT BÖNGÉSZŐK
Számos internetes böngésző létezik a piacon, és e sokféleség mellett nem mindig fejleszthető úgy a rendszer,
hogy az optimálisan működjön minden használt böngésző esetében, mivel az információkat nemcsak a
képernyőn kell megjeleníteni, hanem azok a végfelhasználó által betáplált adatokat és a végfelhasználóval való
interakciót is szükségessé tesznek.
A Bizottság által támogatott, és így az INF rendszerrel való használatra – akár a kereskedői portálhoz, akár a
központi INF SP felhasználói felülethez való hozzáférés céljából – ajánlott internetes böngészők a következők:
•
•
•

Google Chrome, a 80.0 verziótól;
Microsoft Edge, 44. és fejlettebb verziók;
Mozilla Firefox, 73.0 és fejlettebb verziók.

Előfordulhat, hogy a régebbi technológián alapuló böngészők, például a Microsoft Internet Explorer, az
információk egy részét helyesen jelenítik meg, de nem mindig dolgozzák fel és mutatják helyesen a feldolgozott
információk eredményét, ezért azokat a Bizottság már nem támogatja.
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2.4. AZ INF ELŐFELTÉTELEI
Az INF-ek beillesztésének megkezdése előtt érdemes ismerni a kapcsolódó információs rendszereket, az INFben használt, kapcsolódó információkat. Az INF szorosan kapcsolódik a következőkhöz:
•
•
•

a gazdálkodóra vonatkozó információk;
az az engedély, amelyre a különleges eljárás alkalmazandó;
amennyiben az árukat vagy a nyersanyagokat különleges eljárás keretében történő feldolgozás céljából
importálják, vagy a feldolgozott termékeket a különleges eljárás keretében léptetik be újra, a vámárunyilatkozatban rendelkezésre bocsátott információk.
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3. GAZDÁLKODÓKNAK SZÓLÓ ÚTMUTATÓ
Az útmutatón belüli egyszerűség végett a gazdálkodót vagy a megbízottját, alkalmazottját, képviselőjét ez az
útmutató „gazdálkodóként” említi.

3.1. BEJELENTKEZÉS A RENDSZERBE
Ahogyan a 2.1. fejezetben szerepel, a gazdálkodónak érvényes EORI-számmal kell rendelkeznie az EU CTP
rendszerbe való belépéshez. A portál rendszere az interneten keresztül férhető hozzá a következő linken:
https://customs.ec.europa.eu/gtp/
A hivatkozást érdemes az EUROPA honlapról az EU CTP nyitóoldaláról megnyitni, mivel a hivatkozás a
közeljövőben változhat (az alkalmazás elnevezése EU CTP, korábbi neve pedig GTP, Általános Kereskedői
Portál volt)

Mivel Önt az UUM&DS rendszeren keresztül hitelesítik, elsőként a „Where are you from” (wayf) (Honnan
származik) oldal jelenik meg.

Tartományként válassza ki a „Customs” (Vámhatóság) opciót, valamint azt az országot, ahol hitelesíttetni
szeretné magát! A szereplő típusaként válassza ki, hogy gazdálkodóként lép-e be a rendszerbe, illetve azt, hogy
mikor kapott felhatalmazást a gazdálkodótól!
A különböző lehetőségek a következők:
•
•

szereplő típusa = gazdálkodó; saját nevében jár el;
első szintű felhatalmazás:
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o
o

szereplő típusa = alkalmazott; a következő természetes/jogi személy nevében jár el a
gazdálkodóval (közvetlenül)
szereplő típusa = alkalmazott; a következő természetes/jogi személy nevében jár el a vámjogi
képviselővel (közvetlenül)

A kereskedő az EU CTP portálon jelentkezik be. A bal oldali menüből férhetők hozzá a különböző egyedi
kereskedői portálok (STP-k), például az INF STP. Az összes háttérirodai alkalmazás minden különböző STP
esetében látható.

Az INF STP az EU CTP portálon belül nyílik meg, ahonnan az INF-kérések elindíthatók megtekinthetők stb.

3.2. INF-KÉRÉS LÉTREHOZÁSA
Az 1.6. fejezetben meghatározott INF-esetek összefüggésében a gazdálkodó INF-kérést illeszthet be, amelyben
információkat kell megadnia, és a szabványosított információcserét (INF) a felügyelő vámhivatal tovább
feldolgozhatja.

3.2.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BETÁPLÁLÁSA
Az engedély hivatkozásának megadásával az alábbi információk állnak rendelkezésre a vámhatósági
határozatból:
•

hivatkozik arra a határozathozó vámhatóságra, amely az engedélyt megadta;
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•

az engedély tartalmazza az engedélyesre és a képviselőre utaló hivatkozásokat.

Amikor az engedély hivatkozási száma az űrlapra kerül, a fenti információk automatikusan lehívhatók az
engedélyből, amikor lehetőség van arra, hogy a rendszer csatlakozzon a vámhatósági határozatok rendszeréhez.

3.2.2. ÁRUKRA

ÉS TERMÉKEKRE
BETÁPLÁLÁSA

VONATKOZÓ

KONKRÉT

INFORMÁCIÓK

A feldolgozás különböző eseteitől (aktív vagy passzív feldolgozás) függően ki kell tölteni az áruk, végül pedig a
feldolgozott termékek adatait. EX/IM aktív feldolgozás és IM/EX passzív feldolgozás esetén először a
feldolgozott termékeket exportálják vagy importálják, míg később az aktív/passzív feldolgozás céljából
beléptetett árukat állítják vám elé, szemben az IM/EX aktív feldolgozással és az EX/IM passzív feldolgozással.
Ezeket az információkat az árukra és a feldolgozott termékekre vonatkozó űrlapra kell betáplálni.

3.2.3. KÖZLENDŐ ADATOK
Az INF-kérés létrehozását követően a vámhivatal megnyitja a kérést, és szükség esetén adatokat kér (amikor az
INF-kérésben megadott információk nem elegendőek a folytatáshoz). Minden olyan esetben, amikor a
vámhivatal ilyen adatokat kér, kiegészítő feladat jelenik meg az EU CTP portálon, az adott kéréshez tartozó
adatszolgáltatásra vonatkozó értesítéssel együtt. A feladat megnyitásával a tevékenység kétoldalúan folytatódhat
(a vámhivatal a teljesítéskor feladatot kap stb.).

3.3. AZ

INF-TÍPUSOKBAN

FELTÜNTETENDŐ

KONKRÉT

INFORMÁCIÓK
A konkrét INF-ek esetében: AF (IM/EX), AF (EX/IM), PF (EX/IM) és PF (IM/EX), lesznek szabályok és
feltételek, amelyeknél konkrét információk vagy mezők kötelezőek vagy opcionálisak lesznek. Ez a szakasz az
egyes helyzettípusokhoz szükséges információkat részletezi.

3.4. SIKERES REGISZTRÁLÁS
INF-kérésének sikeres regisztrálásakor értesítést kap, és megkapja a beadvány hivatkozási számát.
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Amikor az INF-et a felügyelő vámhivatal hozza létre, a gazdálkodó megkapja az INF-számot. Ezt a konkrét INFszámot minden későbbi vám-árunyilatkozatban kiegészítő dokumentumként (kód: C710) kell megadni.
Ez történik abban az esetben, ha a vám-árunyilatkozat nem tartalmaz az INF-re utaló hivatkozást, noha az INF-et
kérelmezték és létrehozták. A vám-árunyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell az INF-re utaló hivatkozást,
kiegészíthető később, amikor az INF-szám ismert.
Előfordulhat az is, hogy a gazdálkodó tudni szeretné, hogy az INF kérelmezhető-e és létrehozható-e
visszamenőlegesen, és ha igen, milyen intézkedéseket kell tennie a már benyújtott vám-árunyilatkozat(ok)hoz
kapcsolódó kapcsolattartás során, illetve nemleges válasz esetén a gazdálkodó bizonyára tudni szeretné, hogy mi
történik azután (a vám-árunyilatkozatot érvénytelenítik-e, vagy érvényes marad, de a vámelőnyt megtagadják,
vagy esetleg semmi sem történik?). Korábban összesítő INF-eket használtak, erre még mindig van lehetőség
(például több INF később egyetlen INF-ben való ötvözése, például az áruk kilépését követően több EX/IM aktív
feldolgozásra vonatkozó INF egyetlen EX/IM passzív feldolgozásra vonatkozó, összesítő INF-ben való ötvözése,
amely a feldolgozott termék EU-n belüli szabad forgalomba bocsátásakor vehető igénybe).

A rendszerben használt mezők részletes magyarázatáért lásd a rendszerben elérhető online súgót, vagy az INF
SP weboldalán a „Relevant Background Information” (Releváns háttér-információk) menüpontot.
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4. VÁMTISZTVISELŐKNEK SZÓLÓ ÚTMUTATÓ
4.1. FIÓKOK KONFIGURÁLÁSA
Az INF SP vámtisztviselőként történő használatának megkezdése előtt el kell készítenie a fiókját az
alkalmazáshoz való hozzáférés és az alkalmazás használata érdekében. Fiókját a nemzeti igazgatási szervének
kell konfigurálnia a CCN2 és a CS/RD2 szintjén.
A CCN2 szintjén az alábbi szerepkörök rendelhetők a fiókhoz az INF-ek kezeléséhez kapcsolódó hozzáférési
jogosultságok alapján:
A szerepkör a következőképpen kezdődik: CCN2.Role.INF.
Szerepkör

Leírás

Megtekintés

Ezzel a szerepkörrel minden adat vagy az adatok egyes adatelemei kizárólag
olvasási módban férhetők hozzá, szerkesztési műveletek azonban nem
végezhetők

INFRequestA

A felhasználó „A” típusú INF-kérést hozhat létre

INFRequestB

A felhasználó a különböző hivatalok között a vámok kiszámítására irányuló, „B”
típusú INF-kérést hozhat létre

INF

Ennek a szerepkörnek az volt a célja, hogy – az INF-ek kérés alapján történő
létrehozása mellett – be lehessen illeszteni a kereskedők meglévő, papíralapú
űrlapjait

Feldolgozás

A felhasználó módosíthatja és feldolgozhatja a különböző INF-eket

A CS/RD2 rendszerben a következő szerepkörök rendelhetők a fiókokhoz a szabványosított információcserék
folyamatában betöltött vámhatósági szerepkörök alapján:
Szerepkör

Leírás

DIS

Az eljárást lezáró vámhivatal

EXP

A kiviteli vámhivatal

EXT

A kiléptető vámhivatal

PLA

A vámeljárás alá vonást végző vámhivatal

RFC

A szabad forgalomba bocsátó vámhivatal

SCO

A felügyelő vámhivatal

A vámhivatali szerepköröknek nem kell hierarchikus felépítést követniük. Figyeljen arra, hogy az EXT és az
EXP szerepkörök megegyeznek az exportellenőrzési rendszerben (ECS) lévő szerepkörökkel, tehát a hivatal
EXT és EXP szerepköreinek az INF SP rendszer esetében végzett bármely módosítása az ECS-re is hatással lesz.

Ahhoz, hogy az INF SP rendszert használni lehessen a vámigazgatási szervekből, ez egy önálló alkalmazás,
amely az alábbi URL-ről érhető el:
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https://u2s.prod.ccn2.taxud/inf-ui/loginMS.jsp

4.2. ÁTTEKINTÉS
Az INF különböző vámhivatalokon belüli kezelése az INF-típusok esetében a következőképpen foglalható össze:

Az alábbi táblázat a különböző hivataloknak az INF rendszeren belüli szerepét ismerteti:
A felügyelő vámhivatal (SCO) az engedélyben feltüntetett, és valamely
különleges eljárás felügyeletére jogosult vámhivatal. Ez a hivatal a
gyakorlatban lehet az a vámhivatal, amely a határozatot engedélyező
vámhivatalként (az engedélyt megadó vámhivatalként) szerepel az
engedélyben. Az INF-ben ez a hivatal a felügyelő vámhivatalként fog
szerepelni. A felügyelő vámhivatal elsődlegesen a következőkért felel:
Felügyelő vámhivatal

•
•

•

az INF-kérés kezelése és validálásának elvégzése;
az INF-kritériumok módosításának ellenőrzése, bár – a
kritériumoktól függően – ez bármelyik vámhivatali szerepkörrel
elvégezhető;
az INF érvénytelenítése.

A felügyelő vámhivatal az UVK FJA A. melléklete szerint az engedélyben
a 4/13 adatelemként szerepel.
Vámeljárás alá
vonást végző
vámhivatal

Eljárást lezáró
vámhivatal

A vámeljárás alá vonást végző vámhivatal az áruk különleges eljárásra
bocsátására jogosult.
A vámeljárás alá vonást végző vámhivatal az UVK FJA A. melléklete
szerint az engedélyben a 4/10 adatelemként szerepel.
IM/EX aktív feldolgozás esetén az eljárást lezáró vámhivatal jogosult az
árut következő vámeljárásra átengedni vagy átvenni az újrakiviteli
árunyilatkozatot/értesítést. A vámhivatal ellenőrzi, hogy a vámárunyilatkozaton szerepelnek-e változatlan állapotú áruk és/vagy közbenső
termékek, és megállapítja, hogy az árutételekhez és a feldolgozott
termékekhez megadott mennyiségeket elérték-e.
Az eljárást lezáró vámhivatal az UVK FJA A. melléklete szerint az
engedélyben a 4/11 adatelemként szerepel.
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Kilépési vámhivatal

A kilépési vámhivatal az a vámhivatal, ahol az áruk elhagyják az EU
területét, és ahol a kilépés eredményeit rögzítik.

Kiviteli vámhivatal

A kiviteli vámhivatal az EU területéről kivitt árukra vonatkozó kiviteli
árunyilatkozatokhoz tartozó alakiságokat kezelő vámhivatal. A kiviteli
vám-árunyilatkozaton meghatározott mennyiségek validálása az INFadatok szerinti mennyiségekkel való összevetéssel történik.

Szabad forgalomba
bocsátó vámhivatal

A szabad forgalomba bocsátó vámhivatal az EU területére behozott és
szabad forgalomba bocsátott árukra vonatkozó alakiságokat kezeli.

4.3. INF-KÉRÉS LÉTREHOZÁSA AZ ENGEDÉLYES NEVÉBEN
A rendszer lehetővé teszi, hogy a vámtisztviselő létre tudjon hozni INF-kérést az engedélyes nevében. Ez
előfordulhat abban az esetben, ha a kereskedői portál nem érhető el, és az információkat másként küldik el a
vámhivatalnak. Minden tagállam meghatározza azt a pontos folyamatot, amelyet követni kell, ha a
vámtisztviselőnek INF-kérést kell létrehoznia az engedélyes nevében.
A következő információkat kell megadni, ahhoz hasonlóan, mintha az engedélyes illesztené be az információkat
az EU CTP portálon (és az INF STP komponensén) keresztül történő INF-kérés során:

-

-

Az űrlap nyelve
A kérés benyújtásának dátuma
Az engedély száma, vagy a nyilatkozat száma, amennyiben még nem áll rendelkezésre engedély, mivel
az később alkalmazandó a kiegészítő adatelemek vám-árunyilatkozaton történő feltüntetésével. Azzal
kapcsolatban, hogy hogyan használandók a vám-árunyilatkozatban és/vagy az INF-ben szereplő
hivatkozások, tanulmányozza az „5.4 A vám-árunyilatkozat engedély iránti kérelem szerepét tölti
be„ című fejezetet!
Az engedélyes és/vagy a képviselő azonosítójának EORI-száma
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Az engedélyesre és a képviselőre vonatkozó információkat a rendszer hívja le az EORI-szám kitöltését követően.
Az engedélyszám beillesztésekor a rendszer előre kitölti az engedélyesre vonatkozó információkat, ha az
engedély lehívható a vámhatósági határozatok rendszeréből (CDS). Olyan esetekben, ha az engedélyszám nem
található meg a CDS-ben, az EORI-információkat manuálisan kell kitölteni. Abban az esetben, ha az engedély a
vám-árunyilatkozat alapján készül, az EORI-információkat szintén manuálisan kell kitölteni (mivel ezek az
információk nem hívhatók le a nemzeti rendszerekből).

A vámtisztviselőnek továbbá ki kell töltenie az INF-kérés tárgyát képező árukat és feldolgozott termékeket,
valamint azok mennyiségét és értékét.
A tömeges feltöltési sablonok több tétel külső fájlban történő feltöltésére és az INF SP alkalmazásba való
importálására szolgálnak. Ezek az Excel-sablonok a rendszeren keresztül érhetők el, és az első munkalapon arra
vonatkozó magyarázatot tartalmaznak, hogy hogyan kell kitölteni a tömeges feltöltéshez használt munkalapokat:
hogyan kell kitölteni az űrlapot, hogyan kell importálni és exportálni az adatokat CSV-fájlból, illetve CSVfájlba. Ezek a sablonok a következő mezőket tartalmazzák, amelyeket mindegyik konkrét tételhez ki kell tölteni:
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•
•
•
•

a legfeljebb 14 számjegyű árukód;
az áruk megnevezése;
az áruk mennyisége és a kapcsolódó mértékegység;
az áruk értéke (összegszerűen és pénznemben kifejezve);

és választhatóan:
•
•

a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazásának részletezése;
helyettesítő áruk.

Az információk kitöltését követően a fájlt vesszővel elválasztott értékfájllá kell konvertálni (exportálási funkció),
hogy azt fel lehessen tölteni a rendszerbe.

4.4. AZ INF-KÉRÉS ELFOGADÁSA ÉS AZ INF LÉTREHOZÁSA
Az INF-kérés beérkezésekor a kérés az INF létrehozásának elfogadására vonatkozó, konkrét feladatot tartalmaz.
A vámtisztviselő a kéréshez rendszeresített űrlap alján kiválasztható lehetőségek közül a „Yes” (Igen) lehetőség
kiválasztásával léphet tovább és hozhatja létre az INF-et. Az INF létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatala
előtt a vámtisztviselő az „INF Data” (INF-adatok) fülre kattintva megtekintheti az INF-kérés tartalmát. Az INFkérés felügyelő vámhivatal általi elfogadására vonatkozó értesítést a rendszer küldi el az engedélyesnek.
A „No” (Nem) lehetőség kiválasztása az INF-kérés elutasítását vonja maga után. Az engedélyes az INF
rendszeren keresztül kap megfelelő értesítést arról, hogy a felügyelő vámhivatal elutasította az INF-kérést.

Az EX/IM aktív feldolgozásra vagy IM/EX passzív feldolgozásra vonatkozó, „A” típusú INF-kérés validálása
előtt a vámhivatalnak ellenőriznie kell, hogy a gazdálkodó közölt-e információkat a kérésben a helyettesítő
árukról. Az információk megtekintésekor „√” (pipa) szerepel a helyettesítő árukat tartalmazó sor előtt, és „x”
(kereszt) szerepel a helyettesítő árukat nem tartalmazó sor előtt.
Ha helyettesítő áruk szerepelnek az INF-ben, az INF feldolgozásának következő szakaszai során egyes
adatmezők automatikusan kitöltődnek. Ha a helyettesítő árukra vonatkozó információk hiányoznak az INF-ből, a
felügyelő vámhatóság később módosíthatja az INF-et a módosítási (Amend) folyamat során.
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4.5. IM/EX AF
Az IM/EX AF olyan vámeljárás, amelynek során nem uniós árukat aktív feldolgozási eljárás alá vonnak, majd
azokat feldolgozzák, és később az aktív feldolgozási eljárást a változatlan állapotú áruk, a közbenső termékek
vagy a feldolgozott termékek újrakivitelével zárják le. Az aktív feldolgozás a változatlan állapotú áruk, a
közbenső termékek vagy a feldolgozott termékek következő vámeljárás alá vonásával is lezárható (ezt a konkrét
lehetőséget azonban még nem alkalmazzák).
Olyan IM/EX aktív feldolgozás esetén, amely több tagállamot érint, IM/EX AF INF-re van szükség. Miután a
felügyelő vámhivatal létrehozza az INF-et, az INF rendszerben az INF feldolgozása az alábbiak szerint történik:

-

A konkrét vámhivatalok által megteendő intézkedések mindegyike a képernyő jobb felső sarkában
megtalálható. Az IM/EX AF folyamat során a következő intézkedések hajthatók végre.

4.5.1. AZ INF FELDOLGOZÁSA A VÁMELJÁRÁS ALÁ VONÁSKOR
Amikor az áruk aktív feldolgozási eljárás alá vonására vonatkozó vám-árunyilatkozat (kért vámeljárás kódja: 51)
a C710 kiegészítő dokumentumkóddal, valamint az INF-számmal hivatkozik az INF-re, a vámtisztviselő
bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és a bal oldali menü „Search for INF” (INF keresése) menüpontjának
használatával keresést végez, hogy megtalálja a bejelentett INF-számnak megfelelő INF-et.

Ha az INF státusza „Available” (Rendelkezésre áll), a vámtisztviselő a „Place goods” (Áruk vámeljárás alá
vonása) akciógombra kattintva folytathatja a vámeljárás alá vonás folyamatát az INF rendszerben.
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A vám-árunyilatkozatból az alábbi adatokat kell beilleszteni:
-

fő hivatkozási szám;
árunyilatkozat-típus;
kért eljárás kódja;
korábbi eljárás kódja.

Az alábbi információkat is meg kell adni:
-

Az aktív feldolgozási eljárás alá vont nem uniós áruk, az árukód, az áruk megnevezése, mennyisége és
értéke. A fent beillesztett fő hivatkozási szám ebbe a mezőbe is automatikusan átkerül.
Válassza ki a vámeljárás alá vonás tényleges dátumát, azaz azt az időpontot, amikor az árukat az eljárás
alá vonták, valamint az eljárás lezárásának utolsó dátumát! Az áruk eljárás alá vonásának tényleges
dátuma lehet az aktuális dátum vagy bármely korábbi dátum.

4.5.2. AZ INF FELDOLGOZÁSA AZ ELJÁRÁS LEZÁRÁSAKOR
Amikor az aktív feldolgozási eljárás alá vont áruk újrakivitelére vonatkozó vám-árunyilatkozat a C710
kiegészítő dokumentumkóddal, valamint az INF-számmal hivatkozik az INF-re, az eljárást lezáró vámhivatal
vámtisztviselője bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és a bal oldali menü „Search for INF” (INF keresése)
menüpontjának használatával keresést végez, hogy megtalálja a bejelentett INF-számnak megfelelő INF-et.

Ha az INF státusza „Available” (Rendelkezésre áll), a vámtisztviselő folytathatja az eljárás lezárásának
folyamatát az INF rendszerben. Az eljárást lezáró vámhivatal vámtisztviselőjének ki kell választania a
„Discharge” (Eljárás lezárása) akciógombot, hogy a rendszer átirányítsa a következő oldalra, és továbbléphessen
a következő feladatokkal.
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Táplálja be az eljárás lezárásának tényleges dátumát! Amikor az előző szakasz szerinti eljárás-lezárási határidő
letelt, a rendszer átirányítja a vámtisztviselőt arra az oldalra, ahol eldönti, hogy a határidő lejárta ellenére
folytatja-e az eljárás lezárását. Az indokolásra szolgáló kiegészítő mező a következő kiadásba kerül majd be.

A pozitív döntés lehetővé teszi az eljárás lezárási folyamatának továbbvitelét az INF rendszerben.
A következő intézkedés a konkrét adatok tényleges beszerzése:

-

A vám-árunyilatkozat hivatkozási száma (fő hivatkozási szám).
Az aktív feldolgozási eljárás keretében előállított, ténylegesen feldolgozott termékek (árukód, a
termékek megnevezése, mennyisége és mértékegysége, a termékek értéke és a pénznem).
Opcionális jelölőnégyzet a változatlan állapotú áruk és/vagy a közbenső termékek kitöltéséhez. E
lehetőségek egyikének kiválasztásakor megfelelő kiegészítő információkat kell az INF rendszerbe
illeszteni.
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Megjegyzés
Az INF-nek az eljárást lezáró vámhivatalnál történő feldolgozását követően az INF-et a kilépési vámhivatal
tovább feldolgozhatja. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a kilépési vámhivatal nem dolgozza fel
részletesebben az INF-et.

4.5.3. AZ INF FELDOLGOZÁSA A KILÉPÉSKOR
A kilépési vámhivatal vámtisztviselője a vám-árunyilatkozaton szereplő INF-szám információi alapján
bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és keresést végez, hogy megtalálja a feltüntetett INF-számnak
megfelelő INF-et. Ha az INF státusza „Available” (Rendelkezésre áll), a vámtisztviselő folytathatja a
kilépési folyamatot az INF rendszerben. A kilépés eredménye rögzítésének folytatásához ki kell
választania az „Exit” (Kilépés) akciógombot. A rendszer átirányítja a következő oldalra, ahol
rögzítheti a kilépés eredményét a konkrét MRN-hez a 4.5.2. pontban megjelölt lépés alapján.

A kilépési eljárás kiválasztása esetén a következő információkat kell megadni:
-

az MRN, amely a korábbi eljárás-lezárási műveletek MRN-jeit tartalmazó legördülő mező;
az ellenőrzés eredményének kódja;
kielégítő eredmény esetén a kilépés dátuma;
nem kielégítő eredmény esetén a kilépés leállításának dátuma;
opcionálisan a vámzárak állapota.

4.6. EX/IM AF
Az EX/IM AF olyan vámeljárás, amelynek során az uniós árukból előállított – helyettesítő árukként használt –
feldolgozott termékeket először előzetes kiviteli eljárás alá vonják, majd később az aktív feldolgozási eljárásra
azokat a nem uniós árukat jelentik be, amelyek helyett az uniós árukat használták helyettesítő termékekként.
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EX/IM aktív feldolgozás esetén mindig szükség van EX/IM AF INF-re. Miután a felügyelő vámhivatal
létrehozza az INF-et, az INF rendszerben az INF feldolgozása az alábbiak szerint történik:

A konkrét vámhivatalok által megteendő intézkedések mindegyike a képernyő jobb felső sarkában megtalálható.
Az EX/IM AF folyamat során a következő intézkedések hajthatók végre.

4.6.1. AZ INF FELDOLGOZÁSA A KIVITELI VÁMHIVATALNÁL
Amikor az aktív feldolgozási eljárás keretében előállított, feldolgozott termékekre vonatkozó vámárunyilatkozat (kért vámeljárás kódja: 11) a C710 kiegészítő dokumentumkóddal, valamint az INFszámmal EX/IM AF INF-re hivatkozik, a vámtisztviselő bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és a bal
oldali menü „Search for INF” (INF keresése) menüpontjának használatával keresést végez, hogy
megtalálja a bejelentett INF-számnak megfelelő INF-et. Ha az INF státusza „Available”
(Rendelkezésre áll), a kiviteli vámhivatal vámtisztviselője folytathatja az eljárás lezárásának
folyamatát az INF rendszerben.

A vám-árunyilatkozatból az alábbi adatokat kell beilleszteni:
•
•
•

az aktív feldolgozás keretében előállított, előzetesen exportált, feldolgozott termékek (árukód, a
termékek megnevezése, mennyisége és mértékegysége, a termékek értéke és a pénznem);
a vám-árunyilatkozat EX/IM aktív feldolgozás keretében történő elfogadásának dátuma;
a vám-árunyilatkozat hivatkozási száma (fő hivatkozási szám).
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•

Az EX/IM aktív feldolgozási eljárás alá vonható nem uniós árukra vonatkozó információk is
beilleszthetők:
o a helyettesítő áruk árukódja;
o a helyettesítő áruk kereskedelmi minősége és műszaki jellemzői;
o az áruk azonosítása;
o annak feltüntetése, hogy a nem uniós árukra alkalmazandó-e dömpingellenes vám,
kiegyenlítő vám, védővám vagy az engedmények felfüggesztéséből adódó kiegészítő vám;
o az EX/IM aktív feldolgozási eljárás alá vonható nem uniós áruk árukódja, a fő hivatkozási
számukat (MRN), a megnevezésüket, a mértékegységgel együtt megadott mennyiségüket
és a pénznemben kifejezett értéküket feltüntető vám-árunyilatkozat alapján;
o a helyettesítő áruval helyettesített nem uniós áruk aktív feldolgozás alá vonásának utolsó
napja.

Helyettesítő áruk és áruk
Az EX/IM AF folyamat az Unióban feldolgozott termékek kilépésének oly módon történő kezelését jelenti, hogy
az előállításuk során uniós árukat használnak helyettesítő árukként, a nem uniós áruk behozatalának kezelésére
pedig később kerül sor. Az IM/EX AF keretében a nem uniós árukat aktív feldolgozási eljárás alá vonják, de
vannak olyan esetek, amikor a gyártó megvárja a nem uniós áruk feldolgozását. Logisztikai és gazdasági okok
miatt az uniós áruk akár részlegesen is felhasználhatók helyettesítő árukként a nem uniós áruk helyett, hogy
folytatni lehessen a gyárban a termékek feldolgozását, és később ezeket a helyettesítő árukként használt uniós
árukat újra egyensúlyba lehessen hozni hasonló mennyiségű nem uniós áru eljárás alá vonásával.

4.6.2. AZ INF FELDOLGOZÁSA A KILÉPÉSKOR
A kilépési vámhivatal vámtisztviselője a vám-árunyilatkozaton szereplő INF-szám információi alapján
bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és keresést végez, hogy megtalálja a feltüntetett INF-számnak
megfelelő INF-et. Ha az INF státusza „Available” (Rendelkezésre áll), a vámtisztviselő folytathatja a
kilépési folyamatot az INF rendszerben. A kilépés eredménye rögzítésének folytatásához ki kell
választania az „Exit” (Kilépés) akciógombot. A rendszer átirányítja a következő oldalra, ahol
rögzítheti a kilépés eredményét a konkrét MRN-hez a 4.6.1. pontban megjelölt lépés alapján.

A kilépési eljárás kiválasztása esetén a következő információkat kell megadni:
• az MRN, amely a korábbi kiviteli műveletek MRN-jeit tartalmazó legördülő mező;
• az ellenőrzés eredményének kódja;
• kielégítő eredmény esetén a kilépés dátuma;
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• nem kielégítő eredmény esetén a kilépés leállításának dátuma;
• opcionálisan a vámzárak állapota.

4.6.3. AZ INF FELDOLGOZÁSA A VÁMELJÁRÁS ALÁ VONÁSKOR
Amikor a (nem uniós) áruk aktív feldolgozási eljárás alá vonására vonatkozó vám-árunyilatkozat (kért
vámeljárás kódja: 5111) a C710 kiegészítő dokumentumkóddal, valamint az INF-számmal hivatkozik
az INF-re, a vámtisztviselő bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és a bal oldali menü „Search for INF”
(INF keresése) menüpontjának használatával keresést végez, hogy megtalálja a bejelentett INFszámnak megfelelő INF-et. Ha az INF státusza „Available” (Rendelkezésre áll), a vámtisztviselő a
„Place goods” (Áruk vámeljárás alá vonása) akciógombra kattintva folytathatja a vámeljárás alá vonás
folyamatát az INF rendszerben.

A vám-árunyilatkozatból az alábbi adatokat kell beilleszteni:
•

a vám-árunyilatkozat benyújtásának dátuma;

•

a vám-árunyilatkozat hivatkozási száma (fő hivatkozási szám);

•

árunyilatkozat-típus;

•

kért eljárás kódja;

•

korábbi eljárás kódja.

Az EX/IM aktív feldolgozási eljárás alá vont nem uniós árukra vonatkozó alábbi információk is
beilleszthetők:
•

a helyettesítő áruk árukódja;
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•

a helyettesítő áruk kereskedelmi minősége és műszaki jellemzői;

•

az áruk azonosítása;

•

annak feltüntetése, hogy a nem uniós árukra alkalmazandó-e dömpingellenes vám, kiegyenlítő
vám, védővám vagy az engedmények felfüggesztéséből adódó kiegészítő vám;

•

az EX/IM aktív feldolgozási eljárás alá vont nem uniós áruk árukódja, a fő hivatkozási
számukat (MRN), a megnevezésüket, a mértékegységgel együtt megadott mennyiségüket és a
pénznemben kifejezett értéküket feltüntető vám-árunyilatkozat alapján.

4.7. EX/IM PF
Az EX/IM PF olyan vámeljárás, amelynek során az uniós árukat passzív feldolgozási eljárásra bocsátják azzal a
céllal, hogy az Unió vámterületén kívüli harmadik országban kerüljenek feldolgozásra, és azokat a behozatali
vám teljes vagy részleges elengedésével hozzák vissza és bocsássák szabad forgalomba.
Az EX/IM PF a „rendes” feldolgozásra és a javításra is kiterjed, a helyettesítő termékekkel megoldott szabvány
csererendszerrel is. (Megjegyzés: a termékeiket javíttató magánszemélyek esetét az INF rendszer figyelmen
kívül hagyja.)
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EX/IM passzív feldolgozás esetén mindig szükség van EX/IM PF INF-re. Miután a felügyelő vámhivatal
létrehozza az INF-et, az INF rendszerben az INF feldolgozása az alábbiak szerint történik:

A konkrét vámhivatalok által megteendő intézkedések mindegyike a képernyő jobb felső sarkában megtalálható.
Az EX/IM PF folyamat során a következő intézkedések hajthatók végre.

4.7.1. AZ INF FELDOLGOZÁSA A VÁMELJÁRÁS ALÁ VONÁSKOR
Amikor az uniós áruk passzív feldolgozási eljárás alá vonására vonatkozó vám-árunyilatkozat (kért vámeljárás
kódja: 21) a C710 kiegészítő dokumentumkóddal, valamint az INF-számmal hivatkozik az INF-re, a
vámtisztviselő bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és a bal oldali menü „Search for INF” (INF keresése)
menüpontjának használatával keresést végez, hogy megtalálja a bejelentett INF-számnak megfelelő INF-et. Ha
az INF státusza „Available” (Rendelkezésre áll), a vámtisztviselő a „Place goods” (Áruk vámeljárás alá vonása)
akciógombra kattintva folytathatja a vámeljárás alá vonás folyamatát az INF rendszerben.
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A vám-árunyilatkozatból az alábbi adatokat kell beilleszteni:
-

a vám-árunyilatkozat hivatkozási száma (fő hivatkozási szám);
árunyilatkozat-típus;
kért eljárás kódja;
korábbi eljárás kódja.

Az alábbi információkat is meg kell adni:
-

a passzív feldolgozási eljárás alá vonandó uniós áruk adatai, valamint azok árukódja, árumegnevezése,
mértékegységgel együtt megadott mennyisége és pénznemben kifejezett értéke,
az előállított, feldolgozott termékek újrabehozatalának utolsó napját ki kell választani.

4.7.2. AZ INF FELDOLGOZÁSA A KILÉPÉSKOR
A kilépési vámhivatal vámtisztviselője a vám-árunyilatkozaton szereplő INF-szám információi alapján
bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és keresést végez, hogy megtalálja a feltüntetett INF-számnak
megfelelő INF-et. Ha az INF státusza „Available” (Rendelkezésre áll), a vámtisztviselő folytathatja a
kilépési folyamatot az INF rendszerben. A kilépés eredménye rögzítésének folytatásához ki kell
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választania az „Exit” (Kilépés) akciógombot. A rendszer átirányítja a következő oldalra, ahol
rögzítheti a kilépés eredményét a konkrét MRN-hez a 4.7.1. pontban megjelölt lépés alapján.

A kilépési eljárás kiválasztása esetén a következő információkat kell megadni:
-

az MRN, amely a korábbi eljárás alá vonási műveletek MRN-jeit tartalmazó legördülő mező;
az ellenőrzés eredményének kódja;
kielégítő eredmény esetén a kilépés dátuma;
nem kielégítő eredmény esetén a kilépés leállításának dátuma;
opcionálisan a vámzárak állapota.

4.7.3. AZ INF FELDOLGOZÁSA A SZABAD FORGALOMBA BOCSÁTÁSKOR
Amikor a passzív feldolgozási eljárás keretében előállított, feldolgozott termékek újrabehozatalára
vonatkozó vám-árunyilatkozat (kért vámeljárás kódja: 6121) a C710 kiegészítő dokumentumkóddal,
valamint az INF-számmal hivatkozik az INF-re, a szabad forgalomba bocsátó vámhivatal
vámtisztviselője bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és a bal oldali menü „Search for INF” (INF
keresése) menüpontjának használatával keresést végez, hogy megtalálja a bejelentett INF-számnak
megfelelő INF-et. Ha az INF státusza „Available” (Rendelkezésre áll), a vámtisztviselő folytathatja a
szabad forgalomba bocsátás folyamatát az INF rendszerben. A vámtisztviselőnek ki kell választania a
„Release” (Szabad forgalomba bocsátás) akciógombot, hogy a rendszer átirányítsa a következő
oldalra, és továbbléphessen a következő feladatokkal.

A vámtisztviselő betáplálja a feldolgozott termékek újrabehozatalának tényleges dátumát.
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Amikor az előző szakaszban feldolgozott termékek újrabehozatali határideje letelt, a rendszer átirányítja a
vámtisztviselőt arra az oldalra, ahol eldönti, hogy a határidő lejárta ellenére folytatja-e a szabad forgalomba
bocsátást. Indokolás egy következő kiadásba kerül.

A következő szakasz a termékek szabad forgalomba bocsátás céljából történő nyilvántartásba vétele.
A vám-árunyilatkozatból az alábbi adatokat kell beilleszteni:
-

a vám-árunyilatkozat hivatkozási száma (fő hivatkozási szám);
árunyilatkozat-típus;
kért eljárás kódja;
korábbi eljárás kódja;
az újrabehozatal dátuma csak olvasható módban szerepel aszerint, hogy az INF rendszerben mi lett
kiválasztva a szabad forgalomba bocsátási eljárás első szakaszában.
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Az alábbi információkat kell beilleszteni:
-

Az újrabehozatal céljából feldolgozott termékekre vonatkozó információk: árukód, a termékek
megnevezése, a feldolgozott termékek mennyisége (és mértékegysége), valamint értéke (és pénzneme).

4.8. IM/EX PF
Az IM/EX PF olyan vámeljárás, amelynek során az Unió vámterületén kívül helyettesítő árukból
előállított, nem uniós vámjogi sátusú feldolgozott termékeket először bocsátják szabad forgalomba az
Unió vámterületén. Az eljárás lezárására rendelkezésre álló időszak során azokat az uniós árukat,
amelyek helyett helyettesítő árukat használtak, passzív feldolgozási eljárás alá vonják az Unió
vámterületéről való kivitelük érdekében. A feldolgozott termékek szabad forgalomba bocsátásának
helyén biztosíték írható elő. A biztosíték összegét a rendes erga omnes vám melletti behozatal és a
passzív feldolgozási eljárás keretében történő behozatal különbségeként határozzák meg.
Az IM/EX PF csak olyan esetekre terjed ki, amikor helyettesítő árukat használnak. Az IM/EX PF nem
a helyettesítő termékek szabvány csererendszer keretében történő előzetes behozatalát jelenti.
Olyan IM/EX passzív feldolgozás esetén, amely több tagállamot érint, IM/EX PF INF mindig
szükséges. Miután a felügyelő vámhivatal létrehozza az INF-et, az INF rendszerben az INF
feldolgozása az alábbiak szerint történik:
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4.8.1. AZ INF FELDOLGOZÁSA A SZABAD FORGALOMBA BOCSÁTÁSKOR
Amikor a passzív feldolgozási eljárás keretében előállított feldolgozott termékekre vonatkozó vámárunyilatkozat (kért vámeljárás kódja: 46, illetve a nemzeti behozatali rendszereknek az UVK szerinti
aktualizálásáig: 48 B07) a C710 kiegészítő dokumentumkóddal, valamint az INF-számmal hivatkozik
az INF-re, a vámtisztviselő bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és a bal oldali menü „Search for INF”
(INF keresése) menüpontjának használatával keresést végez, hogy megtalálja a bejelentett INFszámnak megfelelő INF-et. Ha az INF státusza „Available” (Rendelkezésre áll), a szabad forgalomba
bocsátó vámhivatal vámtisztviselője a „Release” (Szabad forgalomba bocsátás) akciógombra kattintva
folytathatja a vámeljárás alá vonás folyamatát az INF rendszerben.

A vám-árunyilatkozatból az alábbi adatokat kell beilleszteni:
-

a vám-árunyilatkozat hivatkozási száma (fő hivatkozási szám);
árunyilatkozat-típus;
kért eljárás kódja;
korábbi eljárás kódja.
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Az alábbi információkat kell beilleszteni:
-

a passzív feldolgozás keretében előállított, előzetesen exportált, feldolgozott termékek (árukód, a
termékek megnevezése, mennyisége és mértékegysége, a termékek értéke és a pénznem),

-

a passzív feldolgozási eljárás keretében feldolgozott termékek előállítása során nem uniós helyettesítő
árukkal helyettesített nem uniós áruk aktív feldolgozási eljárás alá vonásának utolsó napja.

-

Biztosíték előírása esetén be kell jelölni a megfelelő jelölőnégyzetet, és a következő információkat kell
megadni:
o a biztosítékhivatkozási szám (GRN);
o a biztosíték összege;
o a pénznem.
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4.8.2. AZ INF FELDOLGOZÁSA A VÁMELJÁRÁS ALÁ VONÁSKOR
Amikor az uniós áruk IM/EX passzív feldolgozási eljárás alá vonására vonatkozó vám-árunyilatkozat
(kért vámeljárás kódja: 2146, illetve a nemzeti behozatali rendszereknek az UVK szerinti
aktualizálásáig: 2148) a C710 kiegészítő dokumentumkóddal, valamint az INF-számmal hivatkozik az
INF-re, a vámtisztviselő bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és a bal oldali menü „Search for INF”
(INF keresése) menüpontjának használatával keresést végez, hogy megtalálja a bejelentett INFszámnak megfelelő INF-et. Ha az INF státusza „Available” (Rendelkezésre áll), a vámtisztviselő a
„Place goods” (Áruk vámeljárás alá vonása) akciógombra kattintva folytathatja a vámeljárás alá vonás
folyamatát az INF rendszerben.

A vámtisztviselőnek először ki kell választania az uniós áruk vámeljárás alá vonásának tényleges dátumát.

A vám-árunyilatkozatból az alábbi adatokat kell beilleszteni:
-

a vám-árunyilatkozat hivatkozási száma (fő hivatkozási szám);
árunyilatkozat-típus;
kért eljárás kódja;
korábbi eljárás kódja.
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Abban az esetben, ha helyettesítő árukat használtak, válassza ki a lehetőséget és a kapcsolódó adatokat!

Az alábbi információkat is meg kell adni:
-

a passzív feldolgozási eljárás alá vonandó uniós áruk, a vám-árunyilatkozat hivatkozási száma, az
árukód, az áruk megnevezése, mennyisége és értéke.

4.8.3. AZ INF FELDOLGOZÁSA A KILÉPÉSKOR
A kilépési vámhivatal vámtisztviselője a vám-árunyilatkozaton szereplő INF-szám információi alapján
bejelentkezik az INF SP rendszerbe, és keresést végez, hogy megtalálja a feltüntetett INF-számnak
megfelelő INF-et. Ha az INF státusza „Available” (Rendelkezésre áll), a vámtisztviselő folytathatja a
kilépési folyamatot az INF rendszerben. A kilépés eredménye rögzítésének folytatásához ki kell
választania az „Exit” (Kilépés) akciógombot. A rendszer átirányítja a következő oldalra, ahol
rögzítheti a kilépés eredményét a konkrét MRN-hez a 4.8.2. pontban megjelölt lépés alapján.
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A kilépési eljárás kiválasztása esetén a következő információkat kell megadni:
-

az MRN, amely a korábbi eljárás alá vonási műveletek MRN-jeit tartalmazó legördülő mező;
az ellenőrzés eredményének kódja;
kielégítő eredmény esetén a kilépés dátuma;
nem kielégítő eredmény esetén a kilépés leállításának dátuma;
opcionálisan a vámzárak állapota.
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5. KÜLÖNLEGES ESETEK
5.1. VÁMZÁRAK HASZNÁLATA
Egyebek mellett a vámzárak állapotának ellenőrzése a BPM 4. szintjén került meghatározásra a kilépés
eredményének részeként. A kilépés eredményébe be kell táplálni a kilépési dátumot és a kilépés eredményét,
valamint opcionális elem a vámzár(ak) állapota, ugyanis a vámzárak alapvetően a kiviteli szabályokhoz, nem az
INF-hez kapcsolódnak.
Különleges körülmények között a kiindulási hely vámhatósága dönthet úgy, hogy vámzárat helyez a (nagy
értékű, adóügyi szempontból jelentős érdeket képviselő) termékekre (például azokra az árukra, amelyekre magas
vám alkalmazandó, vagy amelyek jelentős védelmet igényelnek, mint a műtárgyak vagy az érzékeny anyagok):
az EU-ból való kilépés helyén ezeket a vámzárakat fizikai ellenőrzésnek vetik alá. Ezen ellenőrzés eredményét
be kell táplálni a rendszerbe.
Ha minden következetes, megtörténik a kivitel, és az INF validálásra kerül.
Ha nem, a kivitelt törlik, és nem kerül sor INF kiadására.
Amennyiben vannak vámzárak a kiviteli eljárás során, például az aktív feldolgozás során, amikor az eljárást
lezáró (és a kiviteli) vámhivatal vámzárakat helyezhet a feldolgozott árukra, mert ezeket az árukat ellophatják a
kilépési helyig történő szállítás során, a vámzárak állapotát be kell táplálni a rendszerbe. A vámzárak feltörése
esetén a vámhatóság ellenőrzi az okot, és ha az adott ok megengedett (például közúti baleset), helyreállíthatja a
vámzárakat, és megengedi az újrakivitel végrehajtását.
Mivel a gazdálkodó használhat saját vámzárat, a vámhatóság továbbra is dönthet úgy, hogy saját vámzárral látja
el a küldeményt.
Abban az esetben, ha a kiviteli tételt a gazdálkodó saját vámzárával látják el, azok állapota nem érinti az INF-et.

5.2. A SZABAD FORGALOMBA BOCSÁTÁS ALÓLI KIVÉTEL A
FOLYAMATON BELÜL
A következő esetet illusztráló példa: az árukat IM/EX aktív feldolgozási eljárás alá vonták azzal a szándékkal,
hogy azokat feldolgozott termékekként újraexportálják, a tervek azonban megváltoztak, és a feldolgozott vagy
közbenső termékeket szabad forgalomba bocsátják. Az INF-kérést elindították és feldolgozták a vámeljárás alá
vonást végző vámhivatalnál, az eljárás lezárásakor azonban ennek megfelelően módosítani kell az INF-et. A
nyilatkozattevő feltünteti az INF-számot a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó árunyilatkozaton, és az
illetékes vámhatóságok ennek megfelelően módosítják az INF-et.

Megjegyzés: ez összhangban van
•
•

az UVK FJA 176. cikke (1) bekezdése c) pontjának iv. alpontjával: a feldolgozási eljárást lezáró vámárunyilatkozatokban „utalni kell a szabványosított információcsere azonosító számára”, valamint
az UVK FJA 181. cikke (1) bekezdésével: „Ha egy vám-árunyilatkozat [...] szabványosított
információcserére utal, az illetékes vámhatóságok a szabványosított információcsere céljából a 7105. melléklet A. szakaszában meghatározott érintett adatelemeket elérhetővé teszik a Vámkódex
16. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott elektronikus rendszerben.”
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5.3. A

KILÉPÉST
RENDSZERBEN

NEM

ERŐSÍTETTÉK

MEG

AZ

INF

SP

Mi történik például az EX/IM aktív feldolgozás során az áruk eljárás alá vonását végző helyen, ha kiderül, hogy
a kilépést nem erősítették meg az INF SP rendszerben, de ehelyett a kilépés megerősíthető a tényleges vámárunyilatkozat alapján?
Ennek az esetnek a rendezése az illetékes hatóság feladata.
A nyilatkozattevő teljesíti a feltételeket, mivel az INF létrehozását kérte, és minden szükséges adatot megadott.
A vámhatóságnak el kell döntenie, hogy frissíti-e az INF-et az áruk kilépésének megerősítését vagy annak
elmaradását követően. Ezt a rovatot az INF-ben mindig a vámhatóságoknak kell kitölteniük, nem az
engedélyesnek.

5.4. A VÁM-ÁRUNYILATKOZAT ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
SZEREPÉT TÖLTI BE
Ez az eset ritka, és ezzel a vámhatóságok elsősorban nemzeti szinten foglalkoznak. Kizárólag EX/IM passzív
feldolgozás teheti lehetővé, hogy ez a nyilatkozat engedély szerepét töltse be (ez a lehetőség valójában
egyértelműen kivétel, ha az UVK FJA 163. cikke (2) bekezdésének e) pontjára és az UVK FJA 163. cikke
(2) bekezdésének d) pontjára gondolunk).
Amikor a vám-árunyilatkozat engedély iránti kérelem szerepét tölti be, és hivatkozni kell a nyilatkozatra, két
lehetséges megoldás áll rendelkezésre:
1.

2.

A vám-árunyilatkozatok számát az INF-kérésben első alkalommal az „Authorisation/Declaration
Number” (Engedély/Árunyilatkozat száma) rovatban kell megadni. Ezután a vám-árunyilatkozatot
később módosítani kell, hogy a 44. rovatban szerepeljen az INF rendszer által generált INF-hivatkozási
szám.
A kereskedő a vám-árunyilatkozat 7. rovata alapján betáplálja a helyi hivatkozási számot (LRN) az
„Authorisation/Declaration Number” (Engedély/Árunyilatkozat száma) rovatba; nullák hozzáadásával,
ha az 18 karakternél rövidebb. Az INF-kérés elfogadását követően a kereskedő beilleszti az INF-számot
a vám-árunyilatkozat 44. rovatába. Az INF-adatok vám-árunyilatkozatnak való megfelelésére irányuló
ellenőrzést követően a vámtisztviselő betáplálja a vám-árunyilatkozat számát az „MRN” mezőbe.

Ezekről a megoldásokról megbeszélések folytak, és az egyes tagállamoknak kell a két lehetőség egyikét
kiválasztaniuk, amíg nem vezetnek be végleges megoldást az informatikai rendszerbe.

5.5. AZ „INSERT INF” (INF BEILLESZTÉSE) FUNKCIÓ
Ez a funkció a B. szakasz esetén használatos a vámhatóságok közötti szabványosított információcseréhez,
amennyiben az INF-adatelemek még nem állnak rendelkezésre az INF-hez kapcsolódó elektronikus rendszerben.

5.6. INF ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
Az INF érvénytelenítésére vonatkozó példákat még részletezni kell.
Jelenleg nincs olyan lehetőség, hogy az engedélyes módosítsa az INF-kérést, és az új INF-kéréseket
nyilvántartásba kell venni.
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6. FOLYAMATHIVATKOZÁSOK
Gazdálkodó
-

INF-kérés létrehozása: L4-INF-01-01

Vámtisztviselő
-

Az INF módosítása: L4-INF-01-03
Érvénytelenítés: L4-INF-01-10
Az INF feldolgozása a vámeljárás alá vonást végző vámhivatalnál: L4-INF-01-04
Az INF feldolgozása a kilépési vámhivatalnál: L4-INF-01-05
Az INF feldolgozása a szabad forgalomba bocsátó vámhivatalnál: L4-INF-01-06
Az INF feldolgozása az eljárást lezáró vámhivatalnál: L4-INF-01-07
Az INF feldolgozása a kiviteli vámhivatalnál: L4-INF-01-08
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