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The result of many years of negotiation, 

the Comprehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) between the EU and 

Canada entered into force on 21 

September 2017. With CETA, the EU and 

Canada are committed to ensure that 

economic growth, social development 

and environmental protection are 

mutually supportive. 

Since its establishment, the EU has sought to 

strengthen its external economic relations 

through bilateral trade agreements with third 

countries. CETA aims to strengthen economic 

relations and make European firms more 

competitive on the Canadian market. 

As of 21 September 2017, CETA removes 

customs duties on 98% of products that the EU 

trades with Canada. This means that almost all 

products exported from the EU – including 

Hungary – to Canada, as well as products 

exported from Canada to the EU, will be 

subject to a 0% duty rate. This is a welcome 

step that is expected to boost bilateral trade 

and increase the volume of both exports and 

imports with Canada. CETA will create new 

opportunities for European farmers and food 

producers by securing improved access to the 

Canadian market for their export products.  

real property as well.  

 

Életbe lépett az Európai Unió 

és Kanada közötti 

szabadkereskedelmi 

megállapodás 

Több éves egyeztetési folyamat 

eredményeként 2017. szeptember 21-én 

életbe lépett az Európai Unió és Kanada 

közötti átfogó gazdasági és 

kereskedelmi megállapodás (CETA), 

amelynek keretében a felek elkötelezik 

magukat annak biztosítása iránt, hogy a 

gazdasági növekedés, a társadalmi 

fejlődés és a környezetvédelem terén 

kölcsönösen erősítsék egymást. 

Az Európai Unió megalakulása óta törekszik 

arra, hogy harmadik országokkal kötött 

kétoldalú gazdasági szerződések révén erősítse 

külkapcsolatait és a gazdasági fejlődést. A 

CETA célja is az érintett felek kapcsolatának 

erősítése és versenyképességének növelése. 

A megállapodással megszűnik az Európai Unió 

és Kanada között érvényben lévő vámok 98%-

a, így 2017. szeptember 21-től az Európai 

Unióból – így Magyarországról is – Kanadába, 

illetve Kanadából az Európai Unióba exportált 

származó termékek majdnem teljes köre 0 %-

os vámtételt élvez. A kedvező változás új 

lendületet adhat a kétoldalú kereskedelemnek 

és egyaránt bővítheti a Kanadába exportált, 

illetve az onnan importált termékek 

mennyiségét. A CETA új lehetőségeket nyit a 

gazdálkodók és agrár-élelmiszeripari termelők 

előtt, mivel preferenciális vámtétel és egyéb 

kedvezmények révén a kanadai piachoz való 

jobb hozzáférését biztosít az általuk előállított 

termékek számára.  
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The removal of customs duties will benefit 

hundreds of Hungarian companies currently 

exporting to or importing from Canada, but 

may also be of interest to businesses that have 

not yet been engaged in trade with companies 

established in Canada. 

In addition to the flow of goods, CETA will also 

improve the movement of services by opening 

the Canadian services market and giving EU 

companies better access to bid on Canada’s 

public procurement contracts.  

 

 

Should you need any further information in 

relation to the above, please contact Attila 

Környei  

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

or your usual relationship partner. 

A vámok megszűnése több száz Kanadába 

jelenleg is exportáló vagy onnan importáló 

hazai vállalat tevékenységére lesz pozitív 

hatással; de felkeltheti olyanok érdeklődését 

is, akik eddig nem álltak kereskedelmi 

kapcsolatban az észak-amerikai országban 

letelepedett cégekkel. 

A CETA azonban nemcsak az áruk, hanem a 

szolgáltatások áramlását is pozitívan 

befolyásolja azáltal, hogy javítja és 

biztonságossá teszi az európai vállalatok 

kanadai szolgáltatási piachoz való 

hozzáférését, valamint lehetővé teszi 

számukra, hogy bejussanak Kanada 

közbeszerzési piacára.  

Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon Környei Attilához  

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

szokásos kapcsolattartó partneréhez. 

mailto:attila.kornyei@hu.pwc.com


 

Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal 

 

Kapcsolat: 
 

Lőcsei Tamás 

Partner, Service Line Leader 

E-mail: tamas.locsei@hu.pwc.com 

Tel: +36 1 461 9358 

Várszegi Zoltán 
Partner 
E-mail: zoltan.varszegi@hu.pwclegal.com 
Tel: +36 1 461 9506 

Paul Grocott 

Partner 

E-mail: paul.grocott@hu.pwc.com 

Tel: +36 1 461 9260 

Martonyi Zoltán 
Partner 
E-mail: zoltan.martonyi@hu.pwclegal.com 
Tel: +36 1 461 9850 

David Williams 

Partner 

E-mail: david.williams@hu.pwc.com 

Tel: +36 1 461 9354 

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. 
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 
Tel: + 36 1 461 9100 
www.pwc.com/hu 

Mekler Anita 

Partner 

E-mail: mekler.anita@hu.pwc.com 

Tel: +36 1 461 9372 

Ezt az Adóhírlevelet a PricewaterhouseCoopers 

adóosztálya készítette, együttműködésben a 

Réti, Antall és Társai Ügyvédi Irodával, mely a 

PricewaterhouseCoopers International Limited 

tagja.  

Máthé Dóra 

Partner 

E-mail: dora.mathe@hu.pwc.com 

Tel: +36 1 461 9767 

Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 
PricewaterhouseCoopers Legal  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Tel: + 36 1 461 9888 
www.pwclegal.com/hu 

Deák László 

Partner 

E-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com 

Tel: +36 1 461 9590 

 

Burján Ákos 

Partner 

E-mail: akos.burjan@hu.pwc.com 

Tel: +36 1 461 9620 

 

Réti László 

Partner 

E-mail: laszlo.reti@hu.pwclegal.com 

Tel: +36 1 461 9890 

 

Antall György 

Partner 

E-mail: gyorgy.antall@hu.pwclegal.com 

Tel: +36 1 461 9870 

 

 

mailto:tamas.locsei@hu.pwc.com
mailto:zoltan.varszegi@hu.pwclegal.com
mailto:paul.grocott@hu.pwc.com
mailto:zoltan.martonyi@hu.pwclegal.com
mailto:david.williams@hu.pwc.com
http://www.pwc.com/hu
mailto:mekler.anita@hu.pwc.com
mailto:dora.mathe@hu.pwc.com
http://www.pwclegal.com/hu
mailto:laszlo.deak@hu.pwc.com
mailto:akos.burjan@hu.pwc.com
mailto:laszlo.reti@hu.pwclegal.com
mailto:gyorgy.antall@hu.pwclegal.com

