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Sri Lanka filed a request with the European 

Commission to be granted GSP+ status under 

the Generalised Scheme of Tariff Preferences 

(GSP). The Commission granted the request, 

and on 18 May 2017 a Regulation to that effect 

was published in the Official Journal of the 

European Union. The Regulation entered into 

force on 19 May 2017. As a result, Sri Lanka 

now has GSP+ status. 

This means, in practice, that the rules of origin 

applied under GSP for products originating 

from Sri Lanka have become more lenient,  

i.e. it is now easier for Sri Lankan products  

to comply with the origin rule and qualify for  

a preferential (i.e. lower) import tariff  

when they are imported into the EU. 

When importing goods from Sri Lanka, 

companies that do not currently benefit from 

GSP should reconsider whether their goods 

comply with the new rules of origin.  

If the goods comply with the new rules of origin 

and qualify as being of preferential Sri Lankan 

origin, significantly lower duty rates may be 

applicable when importing the goods into the 

EU. 

If you would like to know more on the above  

or if you have any questions, please contact 

your usual advisor at PwC or Attila Környei,  

(tel: +36 30 962 8873,  

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

 

Jelentős 

vámmegtakarítást érhet 

el, ha Sri Lankáról 

importál 

Sri Lanka kérelmet nyújtott be az Európai 

Bizottsághoz annak érdekében, hogy az 

Általános Tarifális Preferencia Rendszer (GSP) 

keretein belül az úgynevezett GSP+ státuszba 

kerülhessen. A Bizottság megadta számára  

a fent említett státuszt, mellyel egy időben  

az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent  

az erről szóló határozat, amely a megjelenést 

követő napon (2017. május 19-én) vált 

hatályossá. Ennek értelmében május közepe 

óta Sri Lanka GSP+ státusszal rendelkezik. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy  

a Sri Lankából származó termékekre 

vonatkozó preferenciális származási szabályok 

alapján bizonyos áruk könnyebben meg 

tudnak felelni a preferenciális származási 

szabályoknak, emiatt azokra preferenciális 

(tehát kedvezőbb) vámtételek alkalmazhatóak 

a Közösség területére történő behozatal 

esetén. 

Azon Sri Lankáról importáló vállalatoknak, 

melyek jelenleg nem részesülnek a GSP 

nyújtotta előnyökből, érdemes 

megvizsgálniuk, hogy az új szabályozások 

értelmében az általuk importált árukra 

vonatkoznak-e az új preferenciális szabályok. 

Amennyiben ugyanis az importált áruk az  

új szabályok alapján preferenciális 

származónak minősülnek, akár jelentős 

vámmegtakarítás is elérhető. 

Amennyiben a fentiek felkeltették 

érdeklődését, illetve kérdése merülne fel, 

forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, 

vagy Környei Attilához (tel: +36 30 962 8873,  

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

 

 

Significant savings in 

customs duties on goods 

imported from Sri Lanka 
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