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A Horvát Köztársaság EU-csatlakozásával kapcsolatos 
fontosabb vámjogi tudnivalók 
 
Customs regulations to be observed concerning the Re-
public of Croatia’s accession to the EU 

 Azon gazdálkodók számára, akik horvát 

kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkez-

nek, fontos lehet, hogy a Horvát Köztársa-

ság 2013. július 1-től az Európai Unió teljes 

jogú tagja lesz. Ezzel összefüggésben a 

közösségi vámjogot bizonyos különleges 

rendelkezések figyelembe vételével kell 

alkalmazni a csatlakozás időpontjától. 

Jelen hírlevelünkben e rendelkezéseket 

összegezzük, és kifejezetten a csatlakozás 

időpontjában folyamatban lévő ügyletek 

kezelésére szeretnénk felhívni a figyelmet. 

1. Kereskedelem a kibővített Unió-

ban 
A Horvát Köztársasággal kibővített Unió-
ban a Horvát Köztársaság csatlakozásának 
időpontjában az alábbi eljárások bármelyi-
kével érintett áruk (horvát származó áruk 
az Európai Unióban, illetve közösségi 
származó áruk a Horvát Köztársaságban) a 
szükséges dokumentum bemutatása mel-
lett a szabad forgalomba bocsátásra törté-
nő bejelentéskor mentesülnek a vámok és 
egyéb vámintézkedések alól: 

 átmeneti megőrzés,  

 árutovábbítás,  

 vámraktározás,  

 aktív feldolgozás,  

 vámfelügyelet melletti feldolgo-

zás,  

 ideiglenes behozatal,  

 passzív feldolgozás,  

 kiviteli eljárás, 

 az árut vámszabad területre vagy 

vámszabad raktárba léptették be, 

 a kiviteli vámalakiságok elvégzé-

sét követően szállítás alatt álló 

áruk. 

Az EU-n kívüli harmadik országok által 

szabályszerűen kiadott származási igazolá-

sokat a Horvát Köztársaság köteles elfo-

gadni, feltéve, hogy a származási igazolást 

és a fuvarokmányt legkésőbb a csatlakozás 

időpontját megelőző napon adják ki, és a 

származási igazolást a csatlakozás időpont-

ját követő négy hónapon belül benyújtják a 

vámhatósághoz. 

 

 

 

The Republic of Croatia will become a full 

member of the European Union as of 1 July 

2013. This will affect business entities that 

have commercial relationships with Croatian 

business partners. In the application of 

Community customs law, certain special 

regulations must be observed from the date 

of Croatia’s accession. In this Tax & Legal 

Alert, we will give you an overview of these 

regulations and would like to call your atten-

tion especially to the treatment of transac-

tions ongoing at the time of accession. 

 

1. Trade within the enlarged Union 

After Croatia’s accession to the Union, goods 

(goods with Croatian origin within the Euro-

pean Union  and goods with Community 

origin within Croatia) subject to any of the 

following procedures at the time of the acces-

sion shall be free of customs duties and other 

customs measures when declared for release 

for free circulation within the enlarged Union 

if the necessary documents are presented: 

 temporary storage,  

 transit arrangement,  

 customs warehousing,  

 inward processing,  

 processing under customs control,  

 temporary admission,  

 outward processing,  

 export procedure, 

 introduction of the goods into a free 

zone or a free warehouse, 

 ongoing transport after having been 

the subject of exportation customs 

formalities. 

 

Proofs of origin properly issued by third 

countries outside the EU shall be accepted in 

Croatia, provided that the proof of origin and 

the transport documents were issued or made 

out no later than the day before the date of 

accession and the proof of origin is submitted 

to the customs authorities within a period of 

four months from the date of accession. 
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Az EU-hoz történő csatlakozásával a Hor-

vát Köztársaság felhatalmazást kap arra, 

hogy fenntartsa a harmadik országokkal 

kötött megállapodások keretében „elfoga-

dott exportőr” státuszt adó engedélyeket. 

Legkésőbb a csatlakozás időpontját követő 

egy éven belül a Horvát Köztársaság az 

uniós jogszabályokban foglalt feltételek-

nek megfelelően kiadott új engedélyekkel 

váltja fel majd ezeket az engedélyeket. 

 

2. Vámeljárások 

A csatlakozást megelőzően az Európai 

Unióban a horvát származó árukra vonat-

kozóan kezdeményezett átmeneti megőr-

zést és a különböző vámeljárásokat az 

uniós jogszabályokban foglalt feltételek-

nek megfelelően kell befejezni, illetve 

lezárni. Amennyiben az eljárás befejezése-

kor vagy lezárásakor vámtartozás keletke-

zik, a fizetendő behozatali vám összegét a 

Közös Vámtarifának megfelelően állapít-

ják meg. 

Amennyiben a Horvát Köztársaságban 

vámraktározás, aktív feldolgozás és ideig-

lenes behozatal keretében a közösségi 

származó áruk eljárás alá vonására irányu-

ló nyilatkozatot a csatlakozás időpontját 

megelőzően fogadták el, a behozott áruk 

vámtarifa-osztályozását, mennyiségét, 

vámértékét és származását a nyilatkozat 

elfogadásakor hatályos horvát jogszabály-

ok alapján kell meghatározni. 

 

3. Egyéb 

Az aktív, illetve passzív feldolgozás, vala-

mint a vámfelügyelet melletti feldolgozás 

céljára a csatlakozás időpontja előtt a 

Horvát Köztársaság által kiadott engedély 

vagy az Engedélyezett Gazdálkodói státusz 

érvényessége lejártáig, de legkésőbb a 

csatlakozás időpontjától számított egy évig 

érvényes. 

 

Ha a vámtartozás, amelyre vonatkozóan 

visszafizetést vagy elengedést kérnek, a 

csatlakozás időpontja előtt keletkezett, a 

vám visszafizetését vagy elengedését a 

csatlakozást megelőzően hatályos horvát 

jogszabályoknak megfelelően (tehát nem 

az uniós jog alapján) kell elrendelni. 

 

* * * 

 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 
bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon 
Deák Lászlóhoz (phone: +36 1 461 9590, 
e-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com), Környei 
Attilához (phone: +36 1 461 9201, e-mail: 
attila.kornyei@hu.pwc.com), illetve szoká-
sos kapcsolattartó partneréhez. 
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Croatia is authorised to retain the authori-

sations with which the status of ‘approved 

exporters’ has been granted in the frame-

work of agreements concluded with third 

countries. These authorisations shall be 

replaced by Croatia, no later than one year 

from the date of accession, by new author-

isations issued under the conditions of 

Union legislation. 

 

2. Customs procedures 

Temporary storage and customs proce-

dures which have begun before accession 

in relation to goods with Croatian origin 

within the European Union shall be ended 

or discharged under the conditions of 

Union legislation. Where the end or dis-

charge gives rise to a customs debt, the 

amount of import duty to be paid shall be 

calculated in accordance with the Com-

mon Customs Tariff. 

Where the declaration placing the goods 

with Community origin within Croatia 

under the procedure for customs ware-

housing, inward processing and tempo-

rary admission was accepted prior to the 

date of accession, the tariff classification, 

quantity, value for customs purposes and 

origin of the import goods shall result 

from the legislation applicable in Croatia 

at the date of acceptance of the declaration 

by the customs authorities. 

 

3. Other regulations 

Authorisations which have been granted 

by Croatia before the date of accession for 

the use of inward or outward processing 

or processing under customs control shall 

be valid until the expiry of the Authorised 

Economic Operator status or for one year 

from the date of accession, whichever is 

the earlier. 

 

Where the duties of which repayment or 

remission is requested relate to a customs 

debt which was incurred before the date of 

accession, the repayment and remission of 

duties shall be effected under the conditi-

ons in force in Croatia (not in the Com-

munity) before accession. 

 

* * * 

 
Should you have any questions regarding 
the above, please contact László Deák 
(phone: +36 1 461 9590, e-mail: 
laszlo.deak@hu.pwc.com), Attila Környei 
(phone: +36 1 461 9201,  
e-mail: attila.kornyei@hu.pwc.com), or 
your usual relationship partner. 
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