
Megállapodás az EU és az USA között a minősített 
gazdálkodókról: az AEO
elismerése

Agreement between EU and USA on certified economic
operators

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az

Európai Unió és az Egyesült Államok ké

viselői 2012. május 4

talos megállapodást írtak alá egymás me

bízható kereskedőinek kölcsönös elismer

séről. A megállapodás révén 

tős lépés az EU

latokban

tevékenység olcsóbbá, kiszámíthatóbbá és

egyszerűbbé válik. A kölcsönös elismeré

ről szóló döntés gyorsabb ellenőrzést és 

egyszerűbb vámkezelési ügyintézést jelent 

az EU

rendelkező megbízható kereskedők szám

ra. Továbbá a megállapodás növeli a ne

zetközi kereskedelem biztonságát, mivel a

vámhatóságok számára lehetővé teszi, 

hogy a valós kockázatot jelentő területe

kel foglalkozzanak.

Az EU

zás szerzett engedélyezett gazdálkodói

(AEO) státuszt, s számuk évről évre nő. A 

megállapodás várhatóan 2012. július 1

kerül végrehajtásra. Ekkortól részesülnek

előnyökben az amerikai terrorizmusellenes 

vámügyi és keresked

ram (C

piacán, és ekkortól lesznek kedvező hel

zetben az engedélyezett gazdálkodók az

Egyesült Államokban. Ez egyrészt me

könnyíti és gyorsabbá teszi a transzatlanti

áruforgalmat, másrészt biztosítja a s

biztonsági szabványok alkalmazását.
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Az Európai Unió és az Egyesült Államok
képviselői kétoldalú egyezményt írtak alá 
egymás megbízható kereskedőinek   
kölcsönös elismeréséről. 

The representatives of the European Union
and the United States of America signed a
bilateral agreement on the mutual
recognition of each other’s trusted traders.
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Megállapodás az EU és az USA között a minősített 
gazdálkodókról: az AEO-státusz és a C
elismerése

Agreement between EU and USA on certified economic
operators: AEO and C-TPAT are mutually recognised

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az

Európai Unió és az Egyesült Államok kép-

viselői 2012. május 4-én Brüsszelben hiva-

talos megállapodást írtak alá egymás meg-

bízható kereskedőinek kölcsönös elismeré-

séről. A megállapodás révén – amely jelen-

tős lépés az EU–USA kereskedelmi kapcso-

latokban – a transzatlanti kereskedelmi

tevékenység olcsóbbá, kiszámíthatóbbá és

egyszerűbbé válik. A kölcsönös elismerés-

ről szóló döntés gyorsabb ellenőrzést és 

egyszerűbb vámkezelési ügyintézést jelent 

az EU-ban és az USA-ban tanúsítással

rendelkező megbízható kereskedők számá-

ra. Továbbá a megállapodás növeli a nem-

zetközi kereskedelem biztonságát, mivel a

vámhatóságok számára lehetővé teszi, 

hogy a valós kockázatot jelentő területek-

kel foglalkozzanak.

Az EU-ban eddig csaknem tízezer vállalko-

zás szerzett engedélyezett gazdálkodói

(AEO) státuszt, s számuk évről évre nő. A 

megállapodás várhatóan 2012. július 1-től 

kerül végrehajtásra. Ekkortól részesülnek

előnyökben az amerikai terrorizmusellenes 

vámügyi és kereskedelmi partnerségi prog-

ram (C-TPAT) hitelesített tagjai az EU

piacán, és ekkortól lesznek kedvező hely-

zetben az engedélyezett gazdálkodók az

Egyesült Államokban. Ez egyrészt meg-

könnyíti és gyorsabbá teszi a transzatlanti

áruforgalmat, másrészt biztosítja a szigorú

biztonsági szabványok alkalmazását.

The European Commission announced

that representatives of the EU and the USA

signed a formal agreement on 4 May 2012

in Brussels on the mutual recognition of

each other’s trusted traders, which is a

major step

ship, since the transatlantic activities will

become cheaper, more predictable and

simplified. The mutual recognition dec

sion will result in faster controls and r

duced administration for customs clea

ance for EU

traders. In addition, the agreement will

lead to higher security in international

trade, since the customs authorities will be

enabled to deal with the real risk areas.

In the EU almost ten thousand companies

have obtained Authorised Economic

erator (AEO) status so far, and this nu

ber is growing year on year. The agreement

will be implemented from 1 July 2012,

when the certified members of the US

Customs-Trade Partnership against terro

ism (C-TPAT)

EU market and

Operators will be in a favourable position

in the American economic environment.

This way the flow of goods between the two

sides of the Atlantic will be quicker and

easier and, on the other hand, high sec

rity standards will also b
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Megállapodás az EU és az USA között a minősített 
státusz és a C-TPAT kölcsönös

Agreement between EU and USA on certified economic
TPAT are mutually recognised

The European Commission announced

that representatives of the EU and the USA

signed a formal agreement on 4 May 2012

in Brussels on the mutual recognition of

each other’s trusted traders, which is a

major step in the EU-USA trade relation-

ship, since the transatlantic activities will

become cheaper, more predictable and

simplified. The mutual recognition deci-

sion will result in faster controls and re-

duced administration for customs clear-

ance for EU- and USA-certified trusted

traders. In addition, the agreement will

lead to higher security in international

trade, since the customs authorities will be

enabled to deal with the real risk areas.

In the EU almost ten thousand companies

have obtained Authorised Economic Op-

erator (AEO) status so far, and this num-

ber is growing year on year. The agreement

will be implemented from 1 July 2012,

when the certified members of the US

Trade Partnership against terror-

TPAT) will receive benefits on the

EU market and the Authorised Economic

Operators will be in a favourable position

in the American economic environment.

This way the flow of goods between the two

sides of the Atlantic will be quicker and

easier and, on the other hand, high secu-

rity standards will also be ensured.
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Az Európai Unió célja, hogy ehhez hasonló

kétoldalú megállapodásokkal biztosítsa a

nemzetközi kereskedelmet, és kereske-

delmi partnereivel világszerte elismertesse

az AEO-státuszt. Svájc, Norvégia és Japán

már aláírtak ilyen kölcsönös megállapo-

dást az EU-val, és egy hasonló megállapo-

dást terveznek Kínával is.

A magyar vámhatóság eddig 234 AEO-

engedélyt adott ki, amely szám folyamato-

san növekszik. Az engedéllyel rendelkező 

cégek nagy része az elmúlt két év során

szerezte meg AEO-státuszát. A jogszabály-

okban előírt kötelezettségével összhang-

ban a vámhatóság vizsgálni kezdte, hogy

az AEO-státusszal rendelkező társaságok 

továbbra is megfelelnek-e az AEO-státusz

követelményeinek.

* * *

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük,

forduljon szokásos kapcsolattartó partne-

réhez vagy Deák Lászlóhoz (tel:+36461-

9590, e-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com)

és Környei Attilához (tel: +36461-9201, e-

mail: attila.kornyei@hu.pwc.com)

The aim of the EU is to protect internat

trade through similar bilateral agreeme

and to make its major trade partners al

around the world recognise the AEO st

Switzerland, Norway and Japan have a

ready signed such mutual agreements w

the EU, and a similar agreement is also

planned with China.

In Hungary the Customs Authority has

sued 234 AEO licences so far, but the n

ber is rising. Most of these Hungarian c

panies obtained their AEO status in the

two years. Based on the obligation outl

in the legislation, the Customs Authori

begun investigating companies with AE

status in order to review whether these

companies still meet the requirements

AEO status.

* * *

If you have any questions regarding the

above, please contact your usual relatio

ship partner or László Deák (phone:

+36461-9590, e-mail:

laszlo.deak@hu.pwc.com) and Attila K

yei (tel: +36461-9201, e-mail:

attila.kornyei@hu.pwc.com)

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Wesselényi utca 16, Budapest, H-1077
Tel: + 36 1 461 9100
www.pwc.com/hu

This Tax & Legal Alert is produced
by PwC’s tax department
in co-operation with Réti, Antall & Partners,
a Law Firm associated with PwC.

Réti, Antall & Partners Law Firm
Wesselényi utca 16/A. Budapest, H-1077
Tel: + 36 1 461 9888
www.pwclegal.com/hu
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