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Kedves Olvasó!

A teljes áruforgalomra kiterjedô vámunió az 

áruk szabad mozgásának alapvetô biztosíté-

ka, az Európai Unió egyik alappillére. Lénye-

ge egyrészt a Közösségen belüli vámok 

megszüntetése, létrehozása azonban felve-

tette a közös kereskedelempolitika beveze-

tésének szükségességét is, mivel a vámunió 

keretében a tagok közösségi szintre utalták 

a harmadik országokkal folytatott kereske-

delem szabályozását. Ennek eredménykép-

pen az unió tagállamai a külsô országokkal 

szemben közös, egységes vámtarifarend-

szert alkalmaznak: az egységes vámtételek 

alkalmazásának következtében minden, az 

EU-ba exportáló vállalkozásnak ugyanazok-

kal a feltételekkel kell számolnia, függetlenül 

attól, hogy áruja hol lépi át az unió határát. 

2004. május 1-je után a magyar vál-

lalkozások a kibôvített unió teljes terüle-

tén vámkezelési eljárás nélkül bonyolíthat-

ják le kereskedelmi forgalmukat. A csatla-

kozás után a magyar vámtarifát felváltja 

az EU közös vámtarifája. Ennek mértéke 

számos fogyasztási cikk, ipari alapanyag 

és félkész termék vonatkozásában alacso-

nyabb a magyar vámszintnél, így a jelenle-

ginél kedvezôbb feltételekkel kerülhetnek a 

hazai piacra. 

Az elkövetkezô oldalakon szólunk a közös 

vámpolitika elemeirôl, a vámrendszer inf-

rastruktúrájáról, valamint a vámrendszer 

más vívmányairól, például a Közösség vám-

mentességi és árutovábbítási rendszerérôl, 

az egységes vámokmányról, illetve a nem-

zetközi vámegyüttmûködésrôl. 
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1.  A vámunió 
létrejöttének története

Az 1957-ben aláírt Római Szerzôdés 9. cik-

kének 1. bekezdése értelmében az Európai 

Gazdasági Közösségben a nemzetközi áru-

forgalom – vagyis a közösségi tagállamok-

nak a harmadik országokkal folytatott keres-

kedelme – a harmadik országokkal szemben 

egységes külsô vámokat alkalmazó vám-

unió keretében zajlik, amelynek teljes meg-

valósítására 12 év átmeneti idôszakot irány-

zott elô a Szerzôdés. A Közösség azonban 

18 hónappal a kitûzött idôpont elôtt, 1968 

közepére teljesítette a célt, és ezzel a tagál-

lamok között létrejött a vámok nélküli vám-

unió, amelyet az 1496/68. számú tanácsi 
rendelet közös (kül)kereskedelmi és vám-

politikát alkalmazó egységes vámterületté 

nyilvánított.

Jóllehet, a tagállamok közötti kereske-

delmi kapcsolatok az áruk szabad áramlá-

sának elvén nyugvó vámuniós együttmûkö-

déssé alakultak, ez azonban még korántsem 

jelentette a korlátok nélküli belsô piac meg-

valósítását, hiszen a vámon kívüli akadályok 

(így például a különbözô szabványok, mûsza-

ki elôírások) továbbra is fennmaradtak. 

Ezek érvényesítésére, valamint a tagállamok 

közötti forgalomra kivetendô adók beszedé-

se céljából továbbra is mûködtek a tagálla-

mok között a vám- és fiskális határok. 

Az 1973-ban, 1981-ben és 1986-ban 

fokozatosan bôvülô vámunió egységes 

mûködtetését hátráltatta továbbá az a tény 

is, hogy átmenetileg tagállami hatáskörben 
maradt a vámjogi szabályozás, amely a har-

monizációs törekvések ellenére sem biztosí-

totta a tagállamok által alkalmazott egysé-

ges vámok anyagi és eljárási szabályainak 

azonosságát. E tekintetben valódi elôrelé-

pést csak a belsô nemzeti határok meg-

szüntetését elôirányozó Egységes Euró-
pai Okmány elfogadása jelentett, amely azt 

tûzte ki célul, hogy 1993-tól érvényesüljön 

az európai gazdasági integráció alappillérét 

adó négy szabadság elve: azaz az áruk, a 

szolgáltatások, a munkaerô és a tôke sza-

bad áramlása. 

Az áruk és a személyek mozgásának ellen-

ôrzését biztosító fizikai határok lebontása 

céljából 1987-ig egyszerûsítették az admi-
nisztrációt (például a kvóták ellenôrzése a 

határról más hatósághoz került, a szállító-

eszközök tankjában lévô üzemanyagot vám-

mentessé nyilvánították), majd 1988-tól 

egységes vámokmányt léptettek életbe a 

vámeljárások egységesítése érdekében. 

I.  Bevezetés
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A kereskedelempolitikai célú határellenôr-
zések felszámolása érdekében közösségi 

szintre emelték a mennyiségi korlátozáso-

kat és az önkéntes (export) korlátozások 

tagállami kvótáit, majd csökkentették azok 

számát. 1994-tôl már csak öt korlátozás 

maradt érvényben (a banánkvóta; a japán 

autóimport-kvóta; az EU fejlôdô országok-

nak biztosított vámkedvezmény-rendszere, 

a GSP – Generalized System of Preferences, 

azaz Általános Preferencia Rendszer; a WTO-

textilegyezményben rögzített kvóták és az 

EU szabadkereskedelmi szerzôdéseiben fog-

lalt mennyiségi korlátozások), amelyeket 

közösségi szinten ellenôriznek. 

A tagállamok közötti forgalomban meg-

szûnt a fizetési mérleg indokolta forgalom-

korlátozás és az agrárrendtartáson belül 

korábban érvényesíthetô határkiegyenlítô 

illeték alkalmazhatósága is. 

A belsô piac létrehozását követôen a sta-
tisztikai célú ellenôrzésre, adatgyûjtésre 

sem a határokon kerül sor, hanem az erre 

a célra kiépített adatszolgáltatási rendszer-

ben, az úgynevezett INTRASTAT-okmányok 
segítségével. 

Az áruforgalomra érvényesítendô növény- 

és állat-egészségügyi, továbbá fogyasztóvé-

delmi szabályok belsô határokon történô 

ellenôrzésének megszüntetése érdekében 

harmonizálták a nemzeti szabályokat, és a 

minôségvizsgálati, illetve tanúsítási rend-

szerek kölcsönös elismerésével érvényesí-

tik azokat. 

A jármûvek mûszaki ellenôrzésének fel-

adata is kikerült a határellenôrzés hatáskö-

rébôl.

Azt, hogy megszûnt az uniós állampol-

gárok határátlépésének ellenôrzése, a külsô 

határokon bevezetett szigorúbb ellenôrzés 

tette lehetôvé. 

A tagállamok közötti pénzügyi határok 

lebontását követôen a tagállamok közötti 

kereskedelemben átmenetileg a fogyasztás 
helyén, önbevallással történik a közvetett 

adók (az áfa és a jövedéki adó) érvényesíté-

se. A tervek szerint azonban a késôbbiekben 

ezt az eladás helye szerinti adózás váltja fel. 

(Bôvebben lásd: Tárnoki Péter: Az európai 
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egységes piac általános forgalmi adó szabá-
lyai – Európai Füzetek 2.) 

Az egységes belsô piac létrejötte tehát 

megerôsítette, ténylegesen megvalósítha-

tóvá tette a tagállamok közötti integrációt, 

amelynek az 1968-ban létrehozott vámunió 

az elsô lépése volt. 

Az európai integrációs folyamat érde-

kessége az, hogy 1992-ben az EFTA-orszá-

gokkal (European Free Trade Association – 

Európai Szabadkereskedelmi Társulás) is 

született egy megállapodás, amely szerint 

az EU-EFTA által létrehozott Európai Gaz-
dasági Térség is egységes piacot alkot, de 

azzal a különbséggel, hogy az EFTA-orszá-

gokkal fennmaradtak a vámhatárok.

Integrációs elemeket tartalmaznak továb-

bá az Európai Unió által aláírt Társulási Szer-

zôdések is, amelyek alapján jelenleg már 

többnyire csak a mezôgazdasági kereskede-

lemre alkalmaznak vámokat, illetve mennyi-

ségi korlátozást, ugyanakkor a négy szabad-

ság elvének érvényesítését szolgáló feltéte-

leket biztosítják. 

A vámunió a harmadik országokkal fenn-
tartott kereskedelmi forgalom tekinteté-

ben közös kereskedelem- és vámpolitikát 

érvényesít. Ez nemcsak azt jelenti, hogy 

közös külsô vámokat alkalmaz, hanem azt 

is, hogy egységesen vesz részt a nemzet-

közi kereskedelem liberalizációs folyamatá-

ban. A Világkereskedelmi Szervezet (World 

Trade Organization – WTO) körtárgyalásain 

elért eredményeket maradéktalanul érvénye-

síti a vámszintcsökkentések, az agrártermé-

kek liberalizációja, továbbá a Szolgáltatási 

Kódex területén is (lásd például a harmadik 

országokkal kötött megállapodásokat a ter-

mékek kölcsönös elismerésérôl). 

Az Európai Unió a WTO-szabályok alkal-

mazása mellett folyamatosan bôvíti a sza-

badkereskedelmi szerzôdések rendszerét is, 

amelyet Európán kívül kiterjesztett a föld-

közi-tengeri térség országaira is.

2.  Várható változások 
Magyarország uniós 

csatlakozása után 

Az EU-csatlakozással Magyarország is a 

vámunió tagjává válik. A vámunióban való 

részvétel következményeként a vámbevé-

telek 75 százaléka az EU költségvetésébe 
kerül átutalásra, a visszatartható 25 szá-
zalék pedig a vámbevételi szervezet finan-
szírozására fordítható. Ezzel a magyar költ-

ségvetés vámbevételi jogcímérôl gyakorlati-

lag le kell mondani. 

Hazánk külgazdasági kapcsolatai szem-

pontjából is változásokra lehet számíta-

ni. Jelenleg a külgazdasági forgalom döntô 

hányadát az uniós tagállamokkal realizáljuk: 

exportunk 74 százaléka, importunk közel 

60 százaléka bonyolódik a vámunióval, és 
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mintegy 10-10 százaléka a velünk együtt 

csatlakozó közép-európai partnerekkel. 

Ebbôl adódóan a csatlakozástól lényegesen 

csökken a vámrendszer szabályai alá tarto-

zó külkereskedelmi áruforgalom részaránya, 

miközben a belsô piaci forgalommá váló tag-

államközi kereskedelemben maradéktalanul 

érvényesül az áruk szabad (vámok és vámel-

járások nélküli) áramlása.

Mindazonáltal a tagállamokkal való ösz-

szehasonlításban – a Hollandiához hasonló 

külgazdasági nyitottságunk okán – a vám-
rendszer importszabályozó szerepe tovább-

ra is hangsúlyozottabban érvényesül, mint a 

tagállami átlagban. A GDP-hez viszonyított 

importigényesség ugyanis Magyarország ese-

tében 23 százalékos arányt képvisel a tagál-

lami 11 százalékos átlaggal szemben. 

Ennek egyik oka az, hogy az ország nyers-

anyagokban és energiában szegény, jelenleg 

az ilyen igények 43 százalékát unión kívüli 

országokból elégítjük ki. A csatlakozást köve-

tôen az unión kívüli importigényesség any-

nyiban mérséklôdik, hogy a mintegy 10 szá-

zalékos arányú közép-európai beszerzés is 

belsô piaci vásárlásnak minôsül, így a jelen-

legi import közel 30 százaléka marad a vám-

rendszer hatálya alatt. Ami az exportot illeti, 

ma a forgalom hozzávetôleg 15 százalékát 

teszi ki a harmadik országokkal lebonyolí-

tott forgalom, amelyre a csatlakozást köve-

tôen is fennmarad a vámeljárás. 

A külgazdasági feltételek változása szem-

pontjából fontos még kiemelni azt a magyar 

sajátosságot, hogy napjainkban a külkeres-

kedelmi forgalom számottevô részét – az 

export közel 50 százalékát és a behoza-

tal 40 százalékát – a külkereskedelmi és 

a vámszabályok alkalmazása szempontjá-

ból külföldnek minôsülô vámszabadterüle-

tek bonyolítják. A vámszabadterületek kül-
gazdasági forgalma az exportban nagyobb 

európai uniós meghatározottságot mutat, 

mint az országos átlag (több mint 80 szá-

zalékos az EU-piaci értékesítés aránya), az 

importban 26 százalékos arányt képvisel a 

fejlôdô és távol-keleti országokból szárma-

zó beszerzések súlya. Következésképpen a 

vámszabadterületek által bonyolított kül-

kereskedelemben is elsôsorban az import 

tekintetében kerül alkalmazásra a csatlako-

zást követôen a közösségi vámrendszer. 
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Az Európai Unió jelenleg alkalmazott vám-

rendszerének elemei a következôk: 

1.  A közös vámpolitika

• a kereskedelmi szerzôdések rendszere;

• a vámtarifával kapcsolatos szabályok;

• a vámtarifa semlegesítések rendszere;

• a származási szabályok.

2.  A vámrendszer 
egyéb vívmányai

• a közös vámjogi és vámeljárási szabályok;

• a Közösség vámmentességi rendszere;

• az árutovábbítási rendszer;

• az egységes vámokmány;

• a vámeljárások során érvényesített tiltó 

és korlátozó intézkedések;

• a nemzetközi vámegyüttmûködés.

3.  A vámrendszer 
infrastruktúrája 

• az informatikai támogatottság;

• az intézményrendszer.

II.  A vámunió rendszere
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1.  Az alkalmazott vámszinte-
ket meghatározó nemzetközi 

szerzôdések

A vámpolitikát elsôsorban az Európai Unió 

közös (kül)kereskedelempolitikája határoz-

za meg. Ez egyrészt a WTO keretében tör-

ténô vámcsökkentési tárgyalásokon lekö-

tött legnagyobb kedvezményes vámszin-
tek alakítását és érvényesítését, másrészt 

a kétoldalú szerzôdéses alapon biztosí-

tott vámpreferenciák, illetôleg elsôsorban 

a fejlôdô országoknak egyoldalúan nyúj-
tott vámpreferenciák alkalmazását jelen-

ti. A WTO-országokkal folytatott kereske-

delem átlagos vámszintje – az Uruguayi For-

dulón vállalt kötelezettség végrehajtásaként 

– 2001-ben 3,8 százalék volt, amelynek mér-

téke azonban a tényleges importtal súlyozva 

tagállamonként változó.

Magyarország esetében az uniós csatla-

kozást követôen 5660 termék tekintetében 

csökkennek a vámszintek, 1621 termék-

nél növekednek, és 366 termék vámtéte-

le változatlan marad az importunk mintegy 

20 százalékát kitevô legnagyobb kedvezmé-

nyes forgalomban (amelyre jelenleg a Keres-

kedelmi Vámtarifa II. hasábjában feltünte-

tett vámtételek alkalmazandók). 

A vámcsökkentés hatására élesedik a ver-

seny az elektromos gépek és felszerelé-

sek, a gépek és berendezések, valamint és 

a jármûvek harmadik országokból származó 

importjában (a 84-es, 85-ös és 87-es ter-

mék-besorolási csoportban). Ugyanakkor – 

a magasabb közösségi vámok miatt – növek-

szik az agrár- és textiltermékek védettsége 

a harmadik országokból származó import-

tal szemben. 

A WTO-ból származó importra alkalma-

zott vámok szintje a jelenleg folyó, úgyne-

vezett dohai körtárgyalások eredménye-

ként lényegesen változik. Várhatóan azon-

ban e tárgyalások nem zárulnak le 2004-re, 

így a csatlakozás vámvédelemre gyakorolt 

hatását mindenképpen a jelenleg alkalma-

zott közösségi vámtarifa ismeretében indo-

kolt mérlegelni. 

A szerzôdéses preferenciák tekintetében 

a hatályos magyar szerzôdéses rendszert 

felváltják az EU által kötött kereskedelmi 
megállapodások, amelyek között integráci-

ós jellegû Társulási Megállapodások (példá-

ul Bulgáriával, Romániával), vámuniós megál-

lapodás (Törökországgal), szabadkereskedel-

mi megállapodás (Izraellel), illetve egyoldalú 

preferenciális elbánást rögzítô megállapodá-

sok (például a mediterrán országokkal kötött 

III.  A közös vámpolitika
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egyezmények, amelyek értelmében ezen álla-

mok termékei szabadon, vámok nélkül juthat-

nak be a Közösség piacára) is megtalálhatók.

Az ACP – afrikai, karibi és csendes-óce-

áni – országoknak is szerzôdéses alapon 

nyújt a Közösség vámkedvezményt (többsé-

gében vámmentességet), amelynek rendsze-

rét az úgynevezett Cotonou-i Megállapodás-
sal (korábban Loméi Konvenció) korszerûsí-

tette, és differenciálta a kedvezményeket. 

Ennek eredményeként néhány kedvezmé-

nyezett fejlettebb ország átkerült a GSP-

rendszer hatálya alá. 

A fejlôdô országokra vonatkozó, jelen-

leg alkalmazott egyoldalú vámpreferenciális 

rendszert (a GSP-rendszert) a Tanács 3281/
94 EK rendelete, mezôgazdasági termékek-

re a Tanács 1256/96 EK rendelete vezet-

te be, amely 2004-ig hatályos, azzal, hogy 

feltételeit háromévenként felülvizsgálják. 

A legutóbbi felülvizsgálat a 2002–2004 

közötti rendszert hagyta jóvá. 
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Az EU egyoldalúan biztosított vámpreferenci-
ális rendszerének jellemzôi a következôk: 
• A kedvezményezett országok köre széle-

sebb a magyar vámtarifa kedvezményezett-

jeinél, így a FÁK-országok is élvezhetik az 

unió által kínált vámtarifa-kedvezményt.

• A vámkedvezményre jogosult árukör 

bôvebb a magyar szabályok szerintinél, 

hiszen a közösségi szabályozás nem követeli 

meg a közvetlen vásárlást (így a közvetítôk 

révén bonyolított kereskedelemre is alkal-

mazható).

• Differenciált a vámkedvezmény attól füg-

gôen is, hogy a szóban forgó exportôr fejlô-

dô ország gazdasági fejlôdési szintje hogyan 

alakul.

• Alkalmazható azonban pótlólagos vám-

preferencia is, ha azt környezetvédelmi és/

vagy szociális okok támasztják alá (például, 

ha egy kedvezményezett fejlôdô ország csat-

lakozik a környezetvédelem növelését bizto-

sító nemzetközi konvencióhoz, és alkalmaz-

za is annak elôírásait). 

• Visszavonható vagy felfüggeszthetô a vám-

kedvezmény, amennyiben a kedvezményezett 

ország megsérti a foglalkoztatásra vonat-

kozó nemzetközi követelményeket (például 

kényszermunkát alkalmaz vagy korlátozza a 

munkavállalás jogát).

• A GSP-rendszer keretében alkalmazott 

közösségi vámok szintje a következôképpen 

alakul: a nem érzékeny termékekre 0 száza-

lék a vám, nagyon érzékeny termékekre 3,5 

százalékos vámpreferencia érvényesül, míg 

a kevésbé érzékeny termékek importjára 

30 százalékos vámpreferencia alkalmazható, 

amennyiben a termékek származása a ren-

deletben meghatározott kedvezményezett 

országokból igazolható. 

• A legkevésbé fejlett fejlôdô országokból 

származó import vámkedvezmény-rendsze-

re eltér a hatályos magyar vámtörvényi vám-

mentességtôl. A közösségi rendszer ugyanis 

eleve kizárja a kedvezményezett importból 

a 93-as árucsoportot (például a fegyvere-

ket), néhány termék importjára pedig foko-

zatos vámcsökkentéssel biztosítja a vám-

mentességet (például a 0803 0019 banán-

félékre 2006-ra, a 1006 vámtarifaszám alá 

sorolt rizs behozatalára és az 1701 vámtari-

faszámú cukornádra és répacukorra, 2006–

2009 között három lépcsôben megvalósuló 

vámcsökkentéssel). 

Amennyiben a ténylegesen bonyolított 

magyar importra az EU jelenleg alkalma-

zott vámszintjeit figyelembe véve végez-

nénk el a számításokat, a következô vám-

védelmi szint mutatkozna: az ipari termé-
kek importjára átlagosan 1,53 százalékos 

lenne a közösségi vámtarifa által biztosí-

tott védelem, ennek mértéke megegyezik a 

magyar vámtarifa révén elérhetô vámvédele-

mével. Országcsoportok szerinti bontásban 

a legnagyobb (átlagosan 2 százalékos mérté-
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kû) védelmet a WTO-országokból származó 

import élvez, a GSP kedvezményezett orszá-

gokból származó behozatal átlagos vámja 

1,46 százalék (ezen belül a FÁK-országok-

ból származó importé 0,74 százalék). 

Az egyes árucsoportok közösségi vám-

védelmét vizsgálva megállapítható, hogy az 

energiahordozók, a nyers- és alapanyagok 
mellett a gépek és szállítóeszközök piaca a 

legkevésbé védett, míg a vegyiáruk és feldol-
gozott termékek védelme magas (átlagosan 

4–4,2 százalékos vámszint). 

Az agrártermékek átlagos közösségi 

vámvédelme 2,19 százalékos, jóval alacso-

nyabb mértékû, mint amekkorát az Uru-

guayi Fordulón kimunkált, vámmá alakított 

agrárvédelmi rendszer alkalmazása jelente-

ne. A WTO-tárgyaláson született megállapo-

dás azonban behozatali agrárkvótákat bizto-

sít a vámemelés elôtti vámszinttel és meny-

nyiségre. 

Az egyes tagállamok tényleges agrárvé-

delmének alakulását vizsgálva egyébként 

nem vonható le gazdaságilag objektív követ-

keztetés a harmadik országokból származó 

agrárimport által támasztott verseny hatá-

sára vonatkozóan. A legmagasabb vámvédel-

met például az Egyesült Királyság agrárter-

melése élvezi, közel 5 százalékos átlagosan 

alkalmazott vámszinttel, míg az agrárterme-

lô Franciaország csak 1 százalékos vámvé-

delmet élvez az általa ténylegesen bonyo-

lított agrárimportot illetôen. Nyilvánvaló, 

hogy a példaként idézett vámszintek hatá-

sának elemzéséhez be kellene mutatni az 

érintett tagállam agrárimportjának volume-

nét és szerkezetét is. 

Mindazonáltal a hatályos közösségi vám-

szintek ismeretében megállapítható, hogy a 

csatlakozásnak várhatóan nem lesz érzékel-
hetô negatív hatása a magyar versenyké-

pesség alakulására a harmadik országokból 

származó importra alkalmazandó közösségi 

vámtarifa miatt.

2.  A közösségi 
vámtarifa szabályai 

A tagállamok kereskedelmi és vámpolitiká-

jának eredményeként kialakított vámszinte-

ket a közösségi vámtarifáról szóló 2658/86 
EGK rendelet és annak a módosításai (pél-

dául a 2263/2000. és a 2031/2001. számú 

rendeletek) tartalmazzák. A közösségi vám-

tarifa olyan vám- és statisztikai áru-beso-

rolási rendszer, amely a Közösség gazdaság- 

és kereskedelempolitikai érdekeit kifejezô 

Kombinált Nómenklatúraként funkcionál, és 

a tagállamokban egységesen alkalmazott. 

A vámeljárásban azonban ennek tovább-

fejlesztett változatát alkalmazzák. Az úgy-

nevezett integrált tarifa (TARIC) az alkalma-

zandó vámtételek mellett magában foglalja 

az unió egységesen alkalmazott kereskede-
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lempolitikai eszköztárát és statisztikai szem-

pontjait, továbbá az egyes tagállamok ter-

mékadózási feltételeit is. 

A TARIC lényegében egy használati vám-
tarifa, amely magában foglalja a tagállamok 

által a harmadik országokból származó 

importra alkalmazandó vámtételeket, a vám-

kezeléshez, illetve a kért vámtételek alkalma-

zásához szükséges okmány-benyújtási köte-

lezettségeket, a vámkezelésnél érvényesíten-

dô korlátozásokat, tilalmakat, illetve minden 

olyan jogot, kötelezettséget, követelményt, 

amely az adott vámtarifaszámhoz egy adott 

idôpontban, egy adott országból származó 

importhoz kapcsolható. 

A TARIC 4000 közösségi jogszabály 

vámeljárási végrehajtását integrálja, és 

több mint egymillió különbözô feltételt tar-

talmaz a mintegy 24 ezer vámtarifaszámra. 

Ezenfelül megközelítôleg tízezer árubesoro-

lást és további 14 ezer altételes besorolást 

foglal magában. 

A TARIC 11 hasábos, az egyes hasábok 

pontos eligazítást adnak azok alkalmazha-

tóságának feltételeirôl. Így például az 5.a 

hasáb tartalmazza az importrendelkezé-

seket, az adódömping és értékkiegyenlítô 

vámokat, az 5.b hasáb az exportra alkal-

mazandó rendelkezéseket. A 7. hasáb a 

WTO-országokból származó behozatalra 

alkalmazott vámokat, kvótákat és felfüg-

gesztéseket közli. A 8–11. hasábokban a 

preferenciális vámok, kvóták, plafonok és 

felfüggesztések szerepelnek, az alkalmazá-

suk feltételeként elôírt származási igazolá-

sokkal együtt. Ezen belül a 8. hasábban a 

GSP vámokat, a 9-esben az EFTA-országok-

ból és az európai társult országokból szár-

mazó importra alkalmazott vámokat, a 10-

esben az Andorrából, San Marinóból és a 

Törökországból származó behozatali vámo-

kat, a 11-esben a Cotonou-i Megállapodás 

részes országaiból – Ciprusról, Szerbiából, 

Macedóniából, Izraelbôl, a Maghreb-orszá-

gokból – származó importra érvényesített 

vámokat és feltételeket rögzítették. 

A TARIC alkalmazásának átvétele a rend-

szer bonyolultsága ellenére sem okoz gondot, 

egyrészt azért, mert azt közvetlen brüssze-
li adatkapcsolattal mûködtetik a tagállamok, 
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aminek köszönhetôen a vámkezeléshez ele-

gendô a vámtarifaszám, a származás és a 

vámérték ismerete, másrészt azért, mert 

az elektronikus módon mûködtetett vámke-
zelôrendszer szinte automatikusan azonosít-

ja az adott termékre alkalmazható valameny-

nyi intézkedést a vámeljárás során. 

A magyar vámrendszer felkészítése az EU 

közös vámtarifájának, illetve integrált vám-

tarifájának alkalmazására megfelelô ütem-

ben halad. Az uniós csatlakozásig alkalma-

zott magyar kereskedelmi vámtarifa – a 

kihirdetésérôl szóló 64/1995. (XI. 24.) IKM-

PM rendelet közzétételével – 1996 óta a 

Kombinált Nómenklatúrán alapul, és ugyan-

csak több hasábban jeleníti meg az alkalma-

zandó vámtételeket. Nem hivatalos kiad-

ványként ismeretes a gazdálkodók elôtt a 

TARIC magyar változata is, az úgynevezett 

komplex vámtarifa, amely magában foglal-

ja az adott költségvetési évre meghirdetett 

vámsemlegesítéseket (vámkontingenseket, 

vámfelfüggesztéseket és engedély-jegyes 

eljárásokat) is. 

A vámtarifák alkalmazására vonatkozó, 

a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény-
nyel és annak végrehajtási rendeletével kihir-

detett hazai szabályozás is megfelel az EU 

elôírásainak. Az uniós csatlakozás napjától a 

magyar vámtarifa-szabályozás és vámszin-

tek helyébe lépô közösségi szabályok és fel-

tételek alkalmazása nem okozhat sem vég-

rehajtási problémákat, sem a gazdálkodást 

számottevôen befolyásoló „meglepetést” a 

gazdálkodók számára. 

Ugyancsak jó ütemben halad a vámszer-

vezet felkészülése a TARIC alkalmazására. 

Elsô lépésként az EU-ból érkezô napi infor-

mációk befogadására kell alkalmassá tenni 

a rendszert, de majd ki kell dolgozni a hazai 

adózási feltételek hozzárendelését (a nem-

zeti kiegészítéseket) is a vámtarifa-árube-

soroláshoz. A tervek szerint az év végén 

kísérleti rendszerben megkezdôdhet a vám-

hivatalok felkészítése a TARIC alkalmazásá-

ra, természetesen a gazdálkodók számára 

is hozzáférhetôvé válnak az alkalmazáshoz 

szükséges ismeretek.

3.  A vámtarifa-kedvezmények, 
vámsemlegesítések alkalma-

zásának keretei 

A 2913/92 EGK tanácsi rendelet értelmé-

ben háromféle módon lehet a vámeljárás-

ban vámsemlegesítést alkalmazni: neveze-

tesen vámkontingens, vámfelfüggesztés és 

a felhasználási céltól függô vámtarifa-ked-
vezmény formájában.

A közösségi vámsemlegesítési rendszer 

konkrét kedvezményeirôl kevés ismerettel 

rendelkezünk, mert azok tagállami belsô 

használatra szóló információk. A rendszer 

mûködtetése viszont ismeretes. Eszerint 
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minden tagállam arra kijelölt szerve évente 

kétszer gyûjtheti össze a tagállami gazdál-

kodók vámsemlegesítési kérelmeit. Ezeket a 

brüsszeli Bizottság illetékes fôigazgatósága 
bírálja el. Az elbírálás rendezô elve az, hogy 

kizárólag akkor szavazható meg vámsemle-

gesítés egy adott termék harmadik ország-

ból származó importjára, ha a termék beho-

zatala gazdaságilag indokolt. Ennek eldönté-

séhez azonban több tényezôt kell figyelembe 

venni, köztük azt is, hogy az import ne sért-

se egyetlen tagállam egyetlen termelôjé-

nek érdekét sem. A kérelmeket az EU által 

meghatározott formanyomtatványon kell 

magyar és angol, vagy német, vagy fran-

cia nyelven benyújtani a Vámtarifa Bizott-

sághoz. A nyomtatványon fel kell tüntetni 

a vámtarifaszámot, az áru pontos leírását, 

felhasználási célját, a kérelmezô adatait, az 

általa bonyolított import értékét, mennyisé-

gét, az áru legnagyobb kedvezményes vám-

tételét, a kért vámtarifa-kedvezmény idôtar-

tamát, a nem közösségi eladó nevét stb.

A kérelmek elbírálásához a Bizottság fel-

használja a tagállami termelôk által benyúj-

tott úgynevezett opponálást, amire olyan 

esetben lehet számítani, ha a vámkedvez-

mény-kérelemmel érintett termékkel azo-

nos minôségû terméket gyártanak. 

A szélesebb körû mérlegelésbôl adódóan 

feltehetôen csökkenni fog a magyar gazdál-

kodók számára biztosítható vámkedvezmé-

nyek értéke, amelynek jelenlegi éves nagy-

ságrendje jelentôs „támogatást” biztosít az 

érintett gazdálkodói körnek, és már rend-

szerszerûen beszámításra kerül a termelés 

versenyképességébe. 

A csatlakozást követôen fontos feladat 

a magyar kérelmek begyûjtése, azok indo-

koltságának körültekintô alátámasztása, és 

a döntési vita során az indokok hatékony 

érvényesítése. Ez utóbbi feladatot feltehe-

tôen továbbra is a külgazdaságért, illetve 

a kereskedelem- és vámpolitika érvényesí-
tésért felelôs külügyi tárca végzi. 

Az új tagállamok 2004-re benyújtandó 

igényeit már 2003 májusában továbbítani 

kellett a Bizottságnak. (A jelenlegi tagokra 

vonatkozó benyújtási határidô 2003. szep-

tember volt.)
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A gazdálkodóknak figyelemmel kell kísér-

niük a Bizottság által jóváhagyott és meg-

hirdetett vámsemlegesítéseket (amelyeket a 

TARIC is integrál), mert az azokhoz történô 

hozzáférést érkezési (bejelentkezési) sor-

rendben biztosítja a rendszer. 

Ennek érdekében a Közösség vámterületére 

belépett nem közösségi (harmadik ország-

ból származó import) árut ajánlott mielôbb 

vámkezeltetni.

4.  Származási szabályok

A származási szabályok meghatározását és 

alkalmazásának módját a hatályos magyar 

vámjogi rendelkezések a közösségi vámsza-

bályokkal csaknem teljesen azonos módon 

tartalmazzák. 

A nem preferenciális külkereskedelemben 

érvényesítendô származási szabályok nem-

zetközi összehangolását gyorsítja a WTO 

keretében indult egységes szabályozási terv, 

amelynek elôkészítése évek óta folyamat-

ban van.

A preferenciális származási szabályok 
alkalmazása tekintetében a csatlakozás nyo-

mán nem módosul az úgynevezett pán-euró-
pai kumulációs rendszert mûködtetô szár-

mazási szabályrendszer, hiszen az alkalma-

zási körbe tartozó országok mindegyike 

jelenleg is azonos származási szabályt alkal-

maz (amelynek alapja a hatályos Európai 

Megállapodás származási szabályokat rögzí-

tô jegyzôkönyve). A csatlakozást követôen 

a helyzet csak annyiban változik, hogy a 

továbbiakban a pán-európai kumulációban 

részt vevô, az unión kívül maradó orszá-

gokkal (Romániával, Bulgáriával és Török-

országgal) folytatott kereskedelemben kell 

azt érvényesíteni. 

Új eleme lesz ugyanakkor a származási 

szabályok alkalmazásának az a tény, hogy 

az Európai Unió szabadkereskedelmi megál-
lapodásainak rendszere eltér a magyartól. 

Annak – a csatlakozástól érvényesítendô 

közös külgazdasági, illetve kereskedelem-

politika miatt – Magyarország is része-

sévé válik, beleértve az abban biztosított 

vámkedvezmények feltételeként rögzített 

származási szabályokat is. Egyidejûleg 
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megszûnnek a Magyarország által koráb-

ban kötött szabadkereskedelmi megálla-

podások.

A csatlakozástól közvetlenül alkalma-

zandó közös vámpolitika és az ezen alapu-

ló közös vámtarifa is azt eredményezi, hogy 

az EU által egyoldalú alapon biztosított vám-

preferencia-rendszer alkalmazását segítô 

preferenciális származási szabályokat is át 

kell venni a jelenleg hatályos magyar szabá-

lyozás helyett. Ehhez pedig meg kell ismerni 

az uniós tagállamok által elfogadható szár-

mazási igazolások rendszerét, ide értve az 

azt kibocsátó illetékes hatóságok nevét és 

igazolási formáját is. 

Az uniós csatlakozással ugyancsak meg-

szûnik a magyar exportra az Egyesült Álla-

mok piacán biztosított (GSP) vámkedvez-

mény további alkalmazásának lehetôsége, 

s ezzel a Kereskedelmi Kamara származás-

igazolási feladata is az úgynevezett FORM 

A bizonyítványok kiadása tekintetében.  
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1.  A közösségi vámjogi és 
vámeljárási szabályok 

A vámunió mûködését biztosító vámrend-

szerben a vámtarifák szintjének fokozatos 

csökkenése és az EU által kötött szabadke-

reskedelmi megállapodások mind szélesebb 

körû rendszere révén bôvülô vámpreferenci-

ák alkalmazása következtében egyre inkább 

a vámjog veszi át a külgazdasági szabályo-

zó szerepet. 

A vámjogi szabályozás hatékonyságát 

számottevôen növelte az 1994-tôl hatály-

ba lépett és a tagállamokban közvetle-

nül alkalmazott egységes vámszabályozás: 

a 2913/92 EGK tanácsi rendelettel kihir-

detett, többször módosított Vámkódex és 

annak gyakorlati érvényesítését támoga-

tó, a 2454/93 EGK bizottsági rendelettel 

közzétett, többször módosított végrehaj-

tási rendelet. 

Az egységes vámjogi szabályozás érdem-

ben járult hozzá a vámunió azonos szemléle-

tû mûködtetéséhez a tagállamokban. Ugyan-

akkor egyes szabályozási területek továbbra 

is nemzeti szabályozási hatáskörben marad-

tak, így például a vámbiztosítékok formái és 

mértéke, a vámeljárásokhoz kapcsolódó jog-

orvoslati eljárás, a vámeljárást mûködtetô 

nemzeti végrehajtó hatóságok tevékenysé-

gének szabályai, a szankciókra vonatkozó 

elôírások stb. 

1.1.  Anyagi-jogi és eljárási szabályok

A közösségi vámjogi szabályozásban rög-

zített anyagi-jogi szabályok egyértelmû 

elôírást tartalmaznak a vámkezelésnél alkal-

mazandó szabályokról: a közös vámtari-

fa használatáról, valamint az annak alap-

ján kiszabandó vámokról és egyéb terhekrôl 

(ide értve a piacvédelmi célú dömpingvá-

mot vagy értékkiegyenlítô vámot, valamint 

a közös mezôgazdasági politika keretében 

alkalmazandó agrárelvonásokat és a cukor-

illetéket is), a vámbiztosíték-nyújtási kötele-

zettségrôl, a vámérték és származási hely-

zet megállapításának feltételeirôl. Rögzíti 

továbbá a szabályozás a vámszervek szé-

les körû ellenôrzési jogosultságát, az ügyfél 

jogbiztonságának megalapozása érdekében 

a hatóság határozathozatali kötelezettsé-

gét és a fellebbezési jogot, továbbá a vám-

eljárásban érvényesíthetô képviselet formá-

it és feltételeit. 

A vámkezelés szempontjából legfon-

tosabb anyagi-jogi szabályok közül ki kell 

emelni a helyes vámtarifa-besorolást segítô 

kötelezô tarifa-besorolási jogintézményt, 

IV.  A vámrendszer más elemei
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amelyet a vámhatóság hat évre érvényes 

határozat formájában közöl, valamint a 

származási hely megállapításának segítését 

szolgáló kötelezô származási felvilágosítási 
lehetôséget, amely három évre szóló hatály-

lyal állapítja meg egy adott termék szárma-

zási státusát.

A vámkezeléshez nélkülözhetetlen vám-
érték-megállapítás szabályait a közösségi 

vámjog is a WTO Vámérték Egyezményére 

alapozza, amelyet a vámérték ellenôrzését 

segítô részletszabályokkal és a bizottsági 

eljárásba utalt egyedi döntéshozatali lehetô-

séggel egészít ki. Bizottsági eljárásba utal-

ja például a szabályozás a számított érték-

kel képzett vámérték-megállapítás feltétele-

inek meghatározását, az adathordozón lévô 

utasítások, adatok vámérték-módosító eljá-

rásának elôírását, az egyszerûsített vámér-

ték-megállapítás szabályainak kialakítását. 

Az említettek alapján megállapítható, hogy 

az EU is kiemelt figyelmet szentel a vámér-

tékszabályok gyakorlati alkalmazása támo-

gatásának annak érdekében, hogy a vám-

érték-ellenôrzés megfelelô hatékonysággal 

mûködjön.

A vámtarifa-besorolást segítô, kötelezô 

érvényû felvilágosítást a hatályos magyar 

szabályozás is tartalmazza. A csatlakozást 

követôen a besorolási döntések kialakítá-

sát megkönnyíti az e célra kiépített brüssze-

li központosított adatbázis, amely mintegy 

garanciaként is szolgál a tagállami vámszer-

vek egységes tarifa-besorolási tevékenysége 

kialakításához. Ez nélkülözhetetlen feltétele 

a gazdálkodók azonos versenyhelyzete meg-

teremtésének is. 

A közös vámtarifa megfelelô alkalmazásához 

nélkülözhetetlen a nem közösségi áruk szár-
mazói helyzetének ismerete, és kedvezmé-

nyes vámtétel alkalmazására irányuló igény 

esetén a származói helyzet elôírásszerû iga-
zolása is. Ennek feltételeit részben a vámjo-

gi elôírások, részben a vámkedvezményeket 

és azok igénybevételének feltételeit rögzítô 

megállapodások tartalmazzák. A csatlako-

zást követôen ezért célszerû, ha a gazdálko-

dók már az importügylet lebonyolítása elôtt 

tájékozódnak arról, hogy milyen feltételek 

vonatkoznak a vámkezelés során az adott 
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termékekre az adott beszerzési országból 

történô származás igazolása tekintetében. 

Ez az összetett információ a TARIC alap-

ján könnyen megszerezhetô a vámszerve-

zet által üzemeltetendô tájékoztatási iro-

dákban. 

A csatlakozástól Magyarországon is köz-

vetlenül alkalmazásra kerülô közösségi vám-

jogi elôírások feltételei – a vámjogi szabá-

lyozás utóbbi években megvalósított harmo-

nizációs célú módosításainak köszönhetôen 

– gyakorlatilag már ismertek a hazai gazdál-

kodók és állampolgárok elôtt. Így már jelen-

leg is alkalmazott a vámáruk (csatlakozás 

után nem közösségi áruk) vámjogi rendel-

tetésének meghatározásáig elôírt szabály-

rendszer, ezen belül a vámhatáron történô 

beléptetéstôl érvényesített vámfelügyelet, 
a vámáru kijelölt helyre történô megérke-

zésére vonatkozó értesítési kötelezettség 
(vám elé állítás), az erre vonatkozó gyûjtô 
bejelentési kötelezettség, a fuvareszközrôl 

történô kirakást követô átmeneti megôrzés 
és az árutovábbítás szabályai. Az átmene-

ti megôrzés idôtartama a csatlakozástól 20 

napra rövidül, ezt a vámhatóság módosít-

hatja. A tengeri szállítás esetén a határidô 

45 nap. 

A vámkezelendô áruk vámjogi rendelte-

tésének szabályai ugyancsak közismertek és 

széles körûen alkalmazottak: a vámkezelés 

a közösségi szabályozás értelmében is kére-

lemre, vámbejelentésre történik, amely írás-

ban, elektronikusan és szûk körben szóban 

is indítványozható. 

A vámbejelentésre továbbra is sor kerül-

het normál és egyszerûsített eljárásban. 

A vámkezelésnél alkalmazott okmány a 

Magyarországon 1995 óta használatos egy-

séges vámáru-nyilatkozat, illetve az azzal 

azonos tartalmú elektronikus közlés. 

A közösségi szabályozás az egyszerûsí-

tett eljárások alkalmazását a magyar szabá-

lyozásba is átültetett intézményesítési for-

mában teszi lehetôvé: hiányos árunyilatko-

zattal, helyettesítô okmánnyal, vagy helyi 

vámkezelés alkalmazásával. 

Új lehetôséget kínál ugyanakkor a közös-

ségi szabályozás azzal, hogy az egyszerûsí-

tett vámeljárást befejezô kiegészítô árunyi-

latkozat adására többféle megoldást bizto-

sít, az általános, az idôszakos, vagy a gyûjtô 

kiegészítô bejelentés lehetôségét kínálja 

fel, illetve bizottsági döntés alapján akár a 

kiegészítô nyilatkozat alóli mentesítést is. 

A vámáruk belföldi forgalom számára 

történô vámkezelésének fogalmát felváltja a 

nem közösségi áru szabad forgalomba helye-
zése meghatározás, ez azonban nem jelent 

tartalmi változást. Ezzel összefüggésben 

fontos tudatosítani azt, hogy a szabad forga-

lomba hozatalhoz a vámeljárásban nemcsak 

a vámkiszabással kapcsolatos elôírásokat 

kell teljesíteni, hanem minden más vámeljá-
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ráshoz rendelt korlátozó és tiltó rendelke-

zést is. A TARIC ezen intézkedésekrôl is pon-

tos, teljes körû eligazítást tartalmaz. 

A szabad forgalomba helyezéssel kapcso-

latban fontos kiemelni azt a magyar szabá-

lyozással megegyezô feltételt is, hogy a fel-

használási céltól függô vámkedvezmények 

elôírás szerinti érvényesítését a vámfelügye-

let fenntartása biztosítja. A vámfelügyelet 

megvalósítását pedig pénzügyi biztosíték-

nyújtás, nyilvántartási és igazolási kötele-

zettség támogatja. 

A vámjogi szabályozás eljárási szabálya-
it is átvette a jelenleg hatályos magyar sza-

bályozás. Annak részletes bemutatásától itt 

eltekinthetünk, ki kell azonban emelni azt a 

körülményt, hogy a közösségi vámszabá-

lyok éppen ezen a területen fejtik ki kifi-

nomult külgazdasági szabályozó szerepü-
ket, amennyiben bonyolult adminisztrációs 

terheket írnak elô a harmadik országokkal 

fenntartott külkereskedelem egyes formái-

ra. A szabályozás e területei ezért is kap-

ták a felfüggesztô és gazdasági vámeljárá-

sok elnevezést. Mindazonáltal tény, hogy a 

felfüggesztô eljárások a gazdálkodók szá-

mára likviditási elônyöket biztosítanak az 

adminisztrációs terhek fejében. Az Európai 

Unió gazdasági érdekeit pedig oly módon 

szolgálják a gazdasági vámeljárások, hogy 

a tagállamok közötti kapcsolatok felé tere-

lik a gazdasági szereplôket. 

A magyar gazdálkodók szempontjából vizs-

gálva a kérdést ugyanakkor megállapítha-

tó, hogy a csatlakozás nem okoz nehéz-

ségeket. Sôt a megvalósult jogharmonizá-

ciónak köszönhetôen a hazai gazdálkodók 

már jól ismerik a gazdasági vámeljárásokat, 

amelyek döntô többségétôl megszabadulhat-

nak éppen annak okán, hogy tagállamként 

a partner tagállamokkal folytatott keres-

kedelmük kikerül a vámrendszer hatálya 

alól. Így például az exportra termelôk zöme 

mentesülhet az aktív feldolgozási vámeljá-

rás adminisztratív terhe alól. A külkereske-

delmi adatok ismeretében tehát megállapít-

ható, hogy a gazdálkodók többsége számára 

megvalósul az áruk teljesen szabad áramlá-

sát biztosító vám- és vámeljárás-mentes 

szabad piac, mind a kivitel, mind a behoza-

tal tekintetében. 

1.2.  A vámszabad területi 
szabályok változása 

A közösségi vámjogi szabályozás úgyneve-

zett egyéb vámjogi rendeltetésként szabá-

lyozza a vámszabad területi és vámszabad 

raktári tevékenységet, amelynek feltételei 

részben eltérnek a hatályos magyar elôírá-

soktól. 

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó közös-

ségi elôírásokat – csatlakozáskori hatályba 

léptetéssel – a magyar vámjogi szabályo-

zásba is beiktatták, a feltételeket az érin-



20 21

tett gazdálkodók teljes terjedelemben ismer-

hetik. Ezért a következôkben csak néhány 

„érzékeny” kérdésre hívjuk fel a figyelmet.

A csatlakozás pillanatától Magyarorszá-

gon is a közösségi vámjogi szabályokat kell 

alkalmazni. Ez pedig azt jelenti, hogy csak 

azok a gazdálkodók tudják vámszabad terü-

leten folytatni tevékenységüket, amelyek 

megfelelnek a közösségi szabályoknak. Ilye-

nek lehetnek a vámszabad raktározási tevé-

kenységi engedéllyel rendelkezôk, a kizáró-

lag harmadik országból származó importból 

harmadik országba irányuló exportra aktív 

feldolgozási engedéllyel gyártók, valamint a 

jogszabályi listán szereplô termékek harma-

dik országból származó importjából vámfel-

ügyelet melletti feldolgozással belsô piacra 

termelôk. 

Fontos továbbá annak tudatosítása, hogy a 

vámszabad területi tevékenységet végzôk 

számára – eltérôen a magyar szabályozás-

tól – a csatlakozás pillanatától megszûnik a 
termelôeszközökre biztosítható vámmente-
ség, azokat ugyanis a vámterhek megfize-

tése mellett szabad forgalomba kell vámke-

zeltetni, függetlenül attól, hogy területileg 

a külföldnek minôsülô vámszabad területen 

kerülnek aktiválásra. 

Az egyéb feltételeket illetôen kiemelendô 

továbbá, hogy a közösségi vámszabad rak-

tárakban közösségi áru is tárolható, eltérô-

en a hatályos magyar szabályozástól. A vám-

szabad raktárban is végezhetôk feldolgozá-

si mûveletek a vámszabad terület esetében 

említett feltételek fennállása esetén.

A hazai vámszabad területek csatlakozást 

követô lehetséges tevékenysége tehát megle-

hetôsen behatárolt, hiszen azok jelenleg jellem-

zôen harmadik országból származó importból 

folytatnak exporttevékenységet, döntôen a 

közösségi piacra. Ily módon feltehetôen több-

ségüknek belföldiesítenie kell tevékenységét. 
Erre az esetre a hatályos magyar szabályozás 

biztosítja a megszerzett elônyök megôrzését, 

nevezetesen a csatlakozás elôtt vám- és áfa-

mentesen vámkezeltethetik a vámszabad terü-

leten beruházott termelôeszközeiket. Ezzel 

összefüggésben fontos figyelemmel kísérni az 

idôpontot, ugyanis ez a lehetôség kizárólag a 

csatlakozásig használható ki. 
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A mûködô vámszabad területeknek érdemes 

tanulmányozniuk a vámfelügyelet melletti 

termeléshez szükséges indikatív importlis-
tát, amelybôl egyértelmûen kiderül, hogy 

tevékenységüket ilyen jogcímen tudják-e 

folytatni a vámszabad területen. 

A csatlakozás után a közösségi szabá-

lyok szerint létesíthetôk új vámszabad terü-

letek, azaz a kormánynak ki kell jelölni egy 

vagy több területet vámszabad területi tevé-

kenység folytatására, errôl tájékoztatni kell 

a Bizottságot, amely ezt az információt 

hivatalos lapjában teszi közzé. Ezt követôen 

kizárólag erre a területre kérhetnek a gaz-

dálkodók raktározási vagy termelési tevé-

kenységi engedélyt a már említett esetekre. 

2.  A Közösség 
vámmentességi rendszere

Az Európai Unió vámmentességi rendszerét 

a Tanács 918/83 EGK rendelete szabályoz-

za. E szabályozás tartalmilag meglehetôsen 

hasonló vámmentességi jogcímeket rög-

zít, mint a magyar vámtörvény erre vonat-

kozó elôírásai, és azonosak, vagy hasonló-

ak az egyes jogcímek szabályozási céljai is. 

A közösségi elôírások alkalmazása azt ered-

ményezi, hogy teljesen megszûnik a vámmen-

tesség lehetôsége az alkohol- és dohányter-

mékekre, és szélesebb körben alkalmazza a 

szabályozás az értékhatárhoz kötött vám-

mentességet, szemben a magyar rendelke-

zésekkel, amelyek csak a nem kereskedel-

mi forgalomban alkalmaznak ilyen elôírást. 

A közösségi vámmentességi rendszer néhány 

további területen is szigorúbb a hazainál, így 

például az öröklés útján szerzett vagyontár-

gyak esetében, vagy az oktatási, tudomá-

nyos és kulturális javak, eszközök, mûszerek 

felhasználási célja tekintetében. 

A közösségi vámmentességi rendszer 

hazai alkalmazása várhatóan nem okoz majd 

problémát a két rendszer jelenleg is megmu-

tatkozó hasonlóságának köszönhetôen.

3.  Az egységes 
árutovábbítási eljárás 

Magyarország 1996-tól csatlakozott az egy-

séges árutovábbításról szóló egyezményhez 

(tranzitegyezmény), valamint az áruforga-

lom formalitásának egyszerûsítésérôl szóló 

egyezményhez. Ezek végrehajtási szabályai-

ra vonatkozóan a vámjogi szabályozás is tar-

talmaz elôírásokat, s ez utóbbiakat a csatla-

kozás után a közösségi vámjog rögzíti. 

Az egyezmények végrehajtása a csatlako-

zást követôen sem okoz problémát, különös 

tekintettel arra, hogy a tranzitegyezmény 

alkalmazásának köre a csatlakozással szû-

kül. Elôrehaladott stádiumban van ugyanak-

kor a tranzitrendszer mûködését támogató 

informatikai háttér fejlesztése, az úgyneve-
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zett NCTS-rendszer (Új Számítógépesített 

Tranzitrendszer) kiépítése. Erre a magyar 

vámhatóságnak és az érintett gazdálkodók-

nak is fel kell készülniük, ugyanis a rendszert 

2003. július 1-jétôl már alkalmazni kell, bár 

az egyelôre csak a közúti áruszállításra ter-

jed ki, és párhuzamosan mûködik a papírala-

pú egységes árutovábbítással (az úgyneve-

zett OTS-rendszerrel). A 2003. júliusi teljes 

körû alkalmazás azt jelenti, hogy a tranzit-

egyezmény mûködtetésére illetékes vámhi-

vatalok mindegyikénél bevezetik. 

A rendszerben jelenleg is részt vevô enge-

délyezett feladó és címzetti engedéllyel rendel-

kezô ügyfelek számára azonban 2004. már-

cius 31-ig biztosítja a szabályozás az átállás 

lehetôségét. A 2003. július 1-jei NCTS alkal-

mazási kötelezettség tehát csak az új enge-

délyesekre vonatkozóan jelenik meg elôfelté-

telként.

Az NCTS-rendszer teljes körû mûködé-

se az adatok elektronikus üzenet formájá-
ban történô átadására épül mind a normál, 

mind az egyszerûsített eljárásban, amelyhez 

a továbbítási kísérô okmány „A” és „B” pél-

dánya is szükséges. Az áruátengedés is elekt-

ronikus rendszerben, automatikus üzenetcse-

re révén valósul meg. Az indító vámhivatalnál 

a vámokmány és a rakományjegyzék egy-egy 

példányát kell benyújtani, ezt rögzítik a szá-

mítógépes rendszerben, és kinyomtatják az 

úgynevezett továbbítási kísérô okmányt 

(amelyet többféle áru esetén tételjegyzék 

kísér). A továbbítási kísérô okmány kétpél-

dányos: az „A” példány az árutovábbítási 

kísérô okmány, a „B” példány a visszpéldány. 

Amennyiben mind az indító, mind a ren-

deltetési vámhivatal NCTS-t alkalmaz, csak 

az „A” példányt szükséges kinyomtatni.

Az átléptetô vámhivatal ellenôrzi az azo-

nossági jeleket és lebélyegzi a továbbítási 

okmány „A” példányát. 

Végül a rendeltetési vámhivatalnál be 

kell mutatni az árut, valamint a továbbítási 

okmány „A” és „B” példányát. Ezt követôen 

a „B” példányt vissza kell küldeni az indító 

vámhivatalhoz. Az úgynevezett fôkötelezett 

javára a szállítmány megérkezésének igazo-

lása az úgynevezett TC11 bemutatási igazo-
láson történik.
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4.  Az egységes vámokmány

Az egységes vámokmányra vonatkozó sza-

bályozás ugyan nem módosul a csatlako-

zást követôen, de bôvíteni kell az okmányon 
található mezôk felhasználási körét, mivel a 

vámhatóság hatáskörébe kerülnek egyes, az 

EU agrárrendszerének mûködtetését segítô 

ellenôrzési feladatok is.

5.  A vámeljárások során 
érvényesített tiltó és 

korlátozó rendelkezések

A Római Szerzôdés 36. cikke felhatalmazza 

a tagállamokat arra, hogy bizonyos feltételek 

mellett eltérjenek a mennyiségi korlátozások-

ra és az azokkal azonos hatású intézkedések-

re vonatkozó abszolút tilalomtól. A megenge-

dett indokok között említi a közrend, a közbiz-

tonság és a közerkölcs érdekeit, az emberek, 

az állatok, a növények egészségének védel-

mét, a mûvészeti, történelmi vagy régésze-

ti értékû nemzeti kincsek megóvását, az ipa-

ri, kereskedelmi tulajdon védelmét. 

Az Európai Bíróság döntése értelmében a 

nemzeti szinten kialakított korlátozó szabá-

lyok csak akkor érvényesíthetôk, ha azok pél-

dául a pénzügyi ellenôrzéssel, a közegészség-

üggyel, a kereskedelem tisztaságával vagy a 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos követel-

mények érvényesítésére vonatkoznak. 

Tekintettel arra, hogy 1993-tól megszûn-

tek a tagállamok közötti határok, az elôbbi 

szempontok tagállamközi forgalomban 

történô érvényesítésére más megoldáso-

kat vezettek be. Így például kialakították 

a harmadik országokkal lebonyolított for-

galomra alkalmazott egységesített eljárást, 

hiszen csak ily módon nem kerülhetô meg 

az egyes országok által alkalmazni kívánt 

korlátozás a másik tagállamban történô 

vámkezeléssel. A gazdálkodók pontos eliga-

zítása érdekében a TARIC rögzíti az egyes 

árukra érvényes korlátozó és tiltó rendel-

kezéseket. 

A közösségi szinten szabályozott korlá-

tozó és tiltó rendelkezések között megemlít-

hetô a kulturális javak kivitelét szabályozó 
3911/92 tanácsi rendelet és annak a 752/93 

bizottsági rendelettel szabályozott végrehaj-

tási szabálya; a szellemi tulajdon megsérté-

sének elkerülését a vámeljárásban biztosító 

3295/94 tanácsi rendelet; a kettôs felhasz-
nálású termékek exportjának ellenôrzési 

rendszerét szabályozó 3295/94 és 3381/
94 tanácsi rendelet, és az ezek végrehajtá-

sát biztosító 1367/95 bizottsági rendelet; a 

kábítószerekkel és a psychotrop anyagokkal 

kapcsolatos illegális tevékenység akadályo-

zását biztosító 3677/90 tanácsi, valamint 

3769/92 bizottsági rendelet stb. Ezek vég-

rehajtását a tagállamok nemzeti szabályaik-

kal támogatják.
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6. A nemzetközi 
vámegyüttmûködés

A tagállamok vámhatóságai közötti együtt-

mûködést az 1997-ben aláírt Nápoly II. 
Egyezmény szabályozza, amelyet a tagál-

lamok közötti kétoldalú megállapodások is 

kiegészíthetnek. 

A vám-együttmûködési megállapodá-

sok nem érintik a büntetôügyekben való 

kooperációt rögzítô jogsegély-egyezménye-

ket, mivel azok az unió pénzügyi érdekeinek 

védelme céljából határozzák meg az együtt-

mûködés formáit (mint például a határon túli 

kölcsönös megkeresések a vámáruk szárma-

zásának, vámértékének ellenôrzése céljából; 

az illegális forgalmat nyomon követô, úgy-

nevezett ellenôrzött szállítmányok rendsze-

re; a határon túli megfigyelések kölcsönös 

lehetôségének biztosítása stb.).

A magyar vámhatóság számára a csatla-

kozás a vám-együttmûködési lehetôségek 

tekintetében sem hoz lényeges változást, 

hiszen a jelenleg hatályos Európai Megálla-

podásnak is van vámegyüttmûködést biz-

tosító melléklete. Emellett Magyarország-

nak több országgal – köztük több tag-

állami vámhatósággal – van hatályos és 
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EU-konformnak minôsülô vám-együttmû-

ködési megállapodása. 

A hatályos magyar szabályozás tehát 

már lehetôséget ad a Nápoly II. Egyezmény 

alkalmazásával kapcsolatos feladatok vám-

hatósági ellátására. 

A vámhatóságok közötti együttmûkö-

dés új területe lesz az EU Közös Agrár-

politikájának végrehajtásában, elsôsorban 

a Mezôgazdasági Orientációs és Garancia 
Alapból történô exporttámogatás finanszí-
rozásának ellenôrzésében vállalandó feladat, 

amelyet a Tanács 76/308 és 77/794 irány-

elve ír elô. Ezek értelmében a tagállamok 

vámhatóságai felkérhetik egymást, hogy az 

agrártámogatások során ismertté vált visz-

szaélésekkel kapcsolatban illetékességi terü-

letükön utólag szedjék be az EU költségve-

tését megilletô összeget.

A vámcsalások speciális területeit sza-

bályozó közösségi vívmányok alkalmazása 

ugyancsak a csatlakozástól válik vámható-

sági kötelezettséggé. (Így például ettôl az 

idôponttól kerül alkalmazásra a nemzetkö-

zi szállításban használatos konténerek keze-

lésének szabályairól és az ezekkel elkövetett 

vámcsalások elleni fellépésrôl szóló 1994-es 

Genfi Egyezményt jóváhagyó 85/187 taná-

csi határozat, és ugyancsak a csatlakozástól 

válik teljes körûvé az együttmûködés az unió 

csalásellenes szervével, az OLAF-fal, amely-

lyel – az Európai Megállapodás alapján – már 

most is mûködô együttmûködési, ellenôrzési 

kapcsolata van a vámhatóságnak.)
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A vámunió vámrendszerének mûködését a 

már említett szabályozáson és nemzetközi 

kötelezettségeken kívül két alapvetô eszköz 

garantálja: fokozatosan növekvô szereppel a 

rendszer informatikai támogatottsága, vala-

mint a tagállamok vámszervei. 

Az informatikai támogatottság az EU 

által kidolgozott és a tagállamok számára 

kötelezôvé vagy ajánlottá tett rendszereken 

alapul, míg a vámuniót mûködtetô nemze-

ti végrehajtó szervek tekintetében az illeté-

kesség a tagállamoké. Így minden tagállam 

maga dönt a végrehajtó szervezet szabályo-

zásáról, feladatai, kötelezettségei rögzítésé-

rôl, a vámhatósági intézkedésekkel kapcso-

latos jogorvoslati rendrôl stb.

1.  A vámrendszer 
informatikai támogatottsága

Az uniós csatlakozást követôen módosul a 

vámrendszer informatikai infrastruktúrá-

ja is annak érdekében, hogy biztosítható 

legyen a vámunió egységes szemléletû, min-

den tagállamban azonos feltételeket nyújtó 

mûködése. 

A felkészülés érdekében a magyar vám-

hatóság is megkezdte az úgynevezett inter-
operabilitási program végrehajtását, amely 

az NCTS- és az ITMS-rendszer (Integrált Tari-

fakezelô Rendszer) kiépítésére terjed ki. 

Az ITMS a következô alprojekteket fog-
lalja magában:
• TARIC: közösségi integrált vámtarifa; 

• TQS: a Brüsszelben jóváhagyott vámtarifa-

kvóták igénybevételét biztosító rendszer; 

• EBTI: a brüsszeli adatbázisban szereplô 

adatokkal látja el a tarifákra vonatkozó 

kötelezô felvilágosításra szolgáló rend-

szert;

• CDPS: a vámáru-nyilatkozat feldolgozá-

sának támogatását szolgálja; 

• ISPP/SMS alrendszerek: a gazdasági (fel-

dolgozási) vámeljárások adatbázisai. 

A vámáru-nyilatkozat feldolgozó rendszer 

nem kötelezô eleme a közösségi vámrend-

szer mûködtetésének, de a jelenlegi magyar 

rendszerben már kiépült az informatikai 

háttere, így ezt a vívmányt a csatlakozás 

után is meg kell ôrizni. 

2.  Az intézményrendszer 

Az uniós csatlakozás új feladatok elé állítja 

a vámszervezetet. Miközben a vámrendszer 

mûködtetésével kapcsolatos feladatok meny-

nyisége lényegesen csökken, megjelennek új, 

nemzeti szinten eddig nem mutatkozó fel-

V.  A vámrendszer infrastruktúrája
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adatok. Például a közösségi szabályozásnak 

megfelelôen ki kell alakítani az EU hagyo-

mányos saját bevételi forrását jelentô vámok 

könyvelési, átutalási és ellenôrzési rendsze-
rét. Az EU-kompatíbilis informatikai rend-

szerek mûködtetését, illetve az arra történô 

felkészülést a vámszervezeten belül alakuló 

új szervezeti egységek segítik. 

Ezen túl a vámhatárokon adódó felada-

tokat is át kell csoportosítani a csatlako-

zást követôen külsô határként funkcionáló 

határátkelôhelyekre. 

Az említett változások következtében a 

vámszakterülettel foglalkozó állomány lét-

számát számottevôen csökkenteni szüksé-

ges, és tevékenységét is át kell csoportosítani, 

részben a kialakítandó új vámkezelôhelyekre, 

részben a Vám-és Pénzügyôrség kocká-

zatelemzési és utóellenôrzéssel foglalkozó 

részlegeibe, valamint a jövedéki és nyomo-

zati területtel foglalkozó állományba. 

Folyamatban van annak feltérképezése, 

hogy miként telepíthetôk át a jelenleg mint-

egy 300 helyen mûködô vámkezelôhelyek a 

csatlakozás után létrejövô logisztikai köz-

pontok és a leendô külsô határok közelébe. 

Az elôzetes felmérések szerint lényegesen 

csökkenteni szükséges a 75–80 százalék-

kal mérséklôdô külkereskedelmi forgalmat 

kiszolgáló vámkezelôhelyek számát. Ez 

a változás egyidejûleg azt is eredményezi, 

hogy a vámközremûködôk által üzemelte-

tett mintegy 110 vámkezelôhely többségére 

sem lesz szükség, így az érintett gazdálko-

dói körnek is fel kell készülnie tevékenysége 

jelentôs átalakítására.

A vámhatóság intézményrendszerét a 

tervek szerint úgy alakítják át, hogy lehe-

tôleg ne kerüljön sor számottevô létszámle-

építésre, ugyanis a felszabaduló szakember-

állomány nagyobb része átcsoportosítható 

a más területeken évek óta mutatkozó lét-

számigény kielégítésére. 

A vámrendszer mûködését segítô vám-

közremûködôk tevékenységének átalakítá-

sa ugyan nem kormányzati feladat, ugyan-

akkor a kormány – a foglalkoztatáspolitikai 

és a gazdasági tárcánál ilyen célra rendel-

kezésre álló források figyelembevételé-

vel – kész mérlegelni az érintett gazdálko-

dói kör átképzési és átalakulási támogatá-

si igényeit. 
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http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register__0220.html

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/
information_notes/c2002/documents/report_council-ep-en.pdf

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/trade_customs/docs/714_rev1.pdf

http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/comission/2000/rep_comm_2000_en.pdf.

http://europa.eu. int/comm/enlargement/hungary/index.htm

htp://europa.eu.int/comm/taxation customs/customs/customs/customs.htm

http://europa.eu.int/comm/taxation customs/databases/database.htm

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm

http://www.wcoomd.org/ie/index.html

http://www.kumhu/euint/index..html

http://www.eudelegation.hu/

http://www.vam.hu/

VI.  További információforrások





Beszteri Sára
helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium

Az uniós csatlakozás után az EU-tagállamokkal folytatott kereskedelemben 

teljes mértékben megvalósul a vámok és a vámeljárások nélküli szabad 

forgalom. Ez az állampolgárok esetében azt jelenti, hogy szabadon vásárol-

hatnak a belsô piacon, vásárlásaikat nem korlátozza jogszabály. A termékek 

behozatalakor nem kell vámeljárást kérniük, illetve vámot fizetniük, ide 

értve a vámteher részeként ma még megfizetendô áfát is. Az adóalany 

gazdálkodók belsô piaci kereskedelmére vonatkozóan is megszûnik a vám-

rendszer hatálya, a forgalmi típusú adókat azonban mindig a fogyasztás 

helyén kell megfizetni, s ez az önbevallásos rendszerre épül majd. A további 

részletekrôl számos hasznos információval szolgál e füzet.


