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Kihirdették az Uniós Vámkódexet  
 
EU adopts Union Customs Code 

 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 

L/269/1. számában 2013. október 10-én 

kihirdették az Uniós Vámkódex létrehozá-

sáról szóló 952/2013/EU európai parla-

menti és a tanácsi rendeletet (Uniós Vám-

kódex). Az Uniós Vámkódex a kihirdetését 

követő huszadik napon lép hatályba, ezáltal 

2013. október 30-ától a Közösségi Vámkó-

dex létrehozásáról szóló 450/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

(Modernizált Vámkódex) hatályát veszti, 

még mielőtt 2013. november 1-jével alkal-

mazandóvá vált volna. Az Uniós Vámkódex 

2013. október 30-i hatályba lépése ellenére, 

legfőbb rendelkezéseit csak 2016. június 1-

jétől kell alkalmazni. Ugyanakkor az Uniós 

Vámkódex azon cikkei válnak alkalmazan-

dóvá 2013. október 30-án, amelyek a végre-

hajtási rendelet kidolgozására adnak felha-

talmazást a Bizottságnak. A Közösségi Vám-

kódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK 

tanácsi rendelet (Közösségi Vámkódex) 

2016. június 1-jével – az Uniós Vámkódex 

alkalmazásának kezdetével – hatályát veszti. 
 

Az Uniós Vámkódex a Közösségi Vámkódex 

– amely a jelenlegi vámeljárásokkal kapcso-

latos szabályokat tartalmazza - és a Moder-

nizált Vámkódex átdolgozása, melynek célja, 

hogy egyszerűbbé, átláthatóbbá váljanak a 

vámszakterület jogszabályai, valamint kö-

vessék az elmúlt időszak változásait.  
 

Számos fontos változást tartalmaz az Uniós 

Vámkódex, melyek közül néhányat megemlí-

tünk.  

1. A vámeljárás típusok számának csökken-

tése 

A jelenlegi nyolcról háromra csökken a vám-

eljárás típusok száma, ami ugyanakkor nem 

jelenti azt, hogy öt vámeljárás „eltűnik”. Az 

Uniós Vámkódex csak a szabadforgalomba 

bocsátást, a különleges eljárásokat és az 

Unió területéről történő kivitelt fogja nevesí-

teni, mint vámeljárás. Ugyanakkor a külön- 

leges vámeljárás kategórián belül megtalál- 

ható lesz a külső és belső árutovábbítás, 

On 10 October 2013, the Official Journal of 

the European Union (issue L 269/1) pub-

lished Regulation (EU) No 952/2013 of the 

European Parliament and of the Council 

laying down the Union Customs Code (“Un-

ion Customs Code”). The Union Customs 

Code will enter into force on 30 October 

2013, the twentieth day following the day of 

its publication. Regulation (EC) No 

450/2008 of the European Parliament and 

of the Council laying down the Community 

Customs Code (“Modernised Customs 

Code”) will therefore be repealed from that 

date, before its scheduled date of applica-

tion of 1 November 2013. Although the 

provisions of the Union Customs Code set-

ting out the conferral of implementing pow-

ers to the Commission will apply from the 

date the Union Customs Code enters into 

force, i.e. from 30 October 2013, most other 

provisions will apply from 1 June 2016. 

Council Regulation (EEC) No 2913/92 es-

tablishing the Community Customs Code 

(“Community Customs Code”) will also be 

repealed from 1 June 2016. 
 

The Union Customs Code is a recast of the 

Community Customs Code (the current 

customs legislation) and the Modernised 

Customs Code. The purpose of the recast is 

to simplify and ensure the transparency of 

customs rules, taking into account the legal 

changes which have occurred in recent 

years. 

 

Important changes introduced by the Union 

Customs Code include the following: 

1.Reduction of the number of customs 

procedure types 

The number of customs procedure types 

will be reduced from the current eight to 

three: release for free circulation, special 

procedures, and export. However, this does 

not mean that five procedures will “disap-

pear,” as the category of special procedures 

will include external and internal transit, 
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az, uniós árutovábbítás, a tárolás (vámrak-

tározás, vámszabad területek), a különle-

ges felhasználás (ideiglenes behozatal, 

meghatározott célra történő felhasználás) 

és a feldolgozás (aktív és passzív). Meg-

szűnik az aktív feldolgozás 

vámvisszatérítéses változata, illetve az 

felfüggesztő változata összevonásra kerül a 

vámfelügyelet melletti feldolgozással. 

 

2. Egyablakos ügyintézési rendszer és 

egymegállós ellenőrzés 

Az Uniós Vámkódex egyik új alapgondola-

ta az egyablakos ügyintézési rendszer és az 

egymegállós ellenőrzés, amely az esetleges 

ellenőrzések során a gazdálkodókra háruló 

magas adminisztratív terheket kívánja 

csökkenteni azáltal, hogy a vámhatóságok 

társhatóságai által folytatott ellenőrzések 

során a hatóságok egymás rendelkezésére 

bocsátják az ellenőrzéshez szükséges ada-

tokat, illetve egyszerre több ellenőrzés is 

folyhat egy helyen. 

 

3. Papírmentes vám- és kereskedelmi 

környezet 

Az Uniós Vámkódex egyértelmű célja, 

hogy olyan jogi kereteket határozzon meg, 

mely biztosítja azt, hogy valamennyi tagál-

lamban a gazdálkodók az informatikai- és 

kommunikációs rendszerek segítségével 

minden vám- és kereskedelmi ügyeletet 

elektronikusan kezelhessenek. 

 

4. Biztosíték rendszerének egyszerűsítése 

Az Uniós Vámkódex célja annak megvaló-

sítása is, hogy a különleges eljárások ese-

tében valamennyi kategóriára egyetlen 

biztosíték legyen elfogadható. 

 

5. Az áfa irányelv és a jövedéki irányelv 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv és a 

jövedéki adóra vonatkozó általános ren-

delkezésekről szóló 2008/118/EK tanácsi 

irányelv hatálya alá tartozó vámterületré-

szek és e rendelkezések hatálya alá nem 

tartozó részek közötti kereskedelem tekin-

tetében egyszerűsítések kerülnek beveze-

tésre a vámalakiságok tekintetében. 

 

 

*** 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon Deák Lászlóhoz (tel: +36 1 461 

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

Környei Attilához (tel: +36 1 461 9201, e-

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

szokásos kapcsolattartó partneréhez. 
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Union transit, storage (customs warehous-

ing and free zones), specific use (tempo-

rary admission and end-use), and pro-

cessing (inward and outward processing). 

The inward processing drawback proce-

dure will be discontinued, and the inward 

processing suspension procedure will be 

merged with processing under customs 

control. 

 

2. Single-window administration and one-

stop-shop checks 

To simplify administrative matters for 

economic operators, the Union Customs 

Code introduces single-window admin-

istration and one-stop-shop checks for 

cases in which data must be supplied to 

other authorities. This means that the 

customs authorities will make such data 

available to those other authorities, and 

have other controls performed, wherever 

possible, at the same time and place as 

customs controls.  

 

3. A paperless environment for customs 

and trade 

The Union Customs Code aims to estab-

lish a legal framework which ensures that 

all customs and trade transactions are 

handled electronically and that infor-

mation and communication systems offer, 

in each Member State, the same facilities 

to economic operators. 

 

4. Simplified system of guarantees 

The Union Customs Code also allows for 

the use of a single guarantee for all catego-

ries of special procedures.  

 

5.The VAT Directive and the Excise Duty 

Directive 

Simplifications will also be introduced to 

the customs formalities to be applied to 

trade between parts of the customs terri-

tory to which the provisions of Council 

Directive 2006/112/EC on the common 

system of value added tax or Council Di-

rective 2008/118/EC concerning the gen-

eral arrangements for excise duty apply 

and parts of that territory where those 

provisions do not apply. 

 

*** 

If 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. 

 

mailto:tax.alert@hu.pwc.com
http://www.pwc.com/structure
mailto:laszlo.deak@hu.pwc.com
mailto:attila.kornyei@hu.pwc.com
mailto:laszlo.deak@hu.pwc.com
mailto:attila.kornyei@hu.pwc.com

