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A Magyar Közlöny 2016. április 11-én meg-
jelent, 2016. évi 49. számában kihirdetésre
került az uniós vámjog végrehajtásáról szóló,
2016. évi XIII. törvény, („Új Vámtörvény”).
Ezzel a 2016. május 1-jétől életbe lépő, új 
Uniós Vámkódex hazai vámjogi
szabályozásának folyamata célegyenesbe ért.

Az alábbiakban kiemelünk néhány lényeges
változást:

1. Szigorodnak a szabályok az

engedélyezett gazdálkodói (AEO)

státusz megadásával és megtartásával

kapcsolatban

Az Uniós Vámkódex nemzetközi vámjogi

szabályozásában lefektetett AEO státusszal

kapcsolatos új fogalmak, mint a „vám- és

adójogszabályok súlyos vagy ismételt meg-

sértése”, illetve a „csekély jelentőségű 

jogsértés” vonatkozásában az Új Vámtörvény

pontosan meghatározza, mit kell érteni az új

fogalmak alatt. Az Új Vámtörvény részletezi

továbbá, milyen esetekben lehet teljesítettnek

tekinteni az Uniós Vámkódexben bevezetett

kritériumot, mely szerint az engedélyezett

gazdálkodóknak a végzett tevékenységhez

közvetlenül kapcsolódó gyakorlati jellegű 

szakértelemmel, vagy szakmai képesítéssel

kell rendelkezniük.

Az AEO tanúsítvánnyal rendelkező gazdálko-

dóknak az új definíciók mentén szükséges

megvizsgálniuk tevékenységüket, annak

megállapítása érdekében, hogy azok alapján is

megfelelnek-e az életbe lépő új vámjogi 

szabályoknak.

Act XIII of 2016 on the Implementation of

Union Customs Law (the “New Customs Act”)

was promulgated in issue 49/2016 of the

official Hungarian gazette Magyar Közlöny,

published on 11 April 2016. This means that the

process of aligning Hungarian customs

regulations with the new Union Customs Code,

set to come into force on 1 May 2016, is nearing

completion. Below, we highlight some of the

key changes:

1 Stricter rules on obtaining and

retaining authorised economic operator

(AEO) status

The New Customs Act provides precise defini-

tions for certain newly-introduced concepts in

the common legislation of the Union Customs

Code relating to AEO status, such as ‘serious

infringement or repeated infringements of

customs legislation and taxation rules’ and

infringements considered ‘to be of minor

importance’. The New Customs Act also lays

down detailed rules on fulfilling the newly-

introduced criteria for practical standards of

competence or professional qualifications

directly related to the activity carried out by the

economic operator.

Companies holding an AEO certificate must

review their activities in the light of the new

definitions to determine whether they comply

with the new legislation. Certificates granted

before 1 May 2016 will remain in effect, but will

be subject to mandatory re-assessment by the

customs authority, during which they will be
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A 2016. május 1-jét megelőzően kiadott

tanúsítványok érvényben maradnak, a vám-

hatóság azonban kötelezően el fogja végezni 

azok újraértékelését, mely folyamat során már

az új szabályozás szerinti szigorúbb feltételek

teljesülését fogja ellenőrizni. 

2. Változó vámjogi szankciók

2016. május 1-jétől kezdődően a vámhiányt 

eredményező mulasztás esetén főszabály 

szerint vámigazgatási bírságként – a 2015.

január 1-jét megelőző időszak szabályozását 

visszahozva – a vámhiány 50%-át kell

kiszabni. Amennyiben azonban a jogsértést

vagy mulasztást a bizonylatok, könyvek,

nyilvántartások meghamisításával, meg-

semmisítésével követik el, a vámigazgatási

bírság összegét a vámhatóság a vámhiány

200%-ában állapítja meg.

Vámhiányt nem eredményező mulasztás ese-

tén az Új Vámtörvény a különböző mulasztá-

sokhoz – azok súlyosságának megfelelő – 

eltérő mértékű bírság keretösszegeket rendel. 

Kedvezmény, hogy meghatározott feltételek

fennállása és a mulasztás első ízben történő 

elkövetése esetén a vámhatóság vámigazgatási

bírság kiszabásának mellőzése mellett pusztán 

figyelmeztetésben részesíti az érintett

személyt.

2016. május 1-jétől a korrekciós pótlék intéz-

ménye megszűnik, és nem lehet vámigazgatási 

bírságot kiszabni abban az esetben, ha a nyi-

latkozattevő még a vámhatóság áruátengedést 

követő ellenőrzésének megkezdése előtt 

kérelmezi a vámáru-nyilatkozat módosítását.

Az érintett személyeknek lehetőségük nyílik 

továbbá az áruátengedést követő ellenőrzések 

megkezdését követően, de még az ellenőrzés 

megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv 

közlése előtt módosítási kérelmet 

előterjeszteni a vámhatóságnál.  

reviewed for compliance with the new, stricter
rules.

2 Customs penalties changed

From 1 May 2016, as a general rule, non-

compliance resulting in a customs deficit will

attract a customs penalty of 50% of the

customs deficit, which essentially means

reverting to the rules applicable prior to 1

January 2015. If the infringement or non-

compliance in question was committed by

falsifying or destroying accounting documents,

books or records, the customs authority will

impose a customs penalty of 200% of the

customs deficit.

For instances of non-compliance not resulting

in a customs deficit, the New Customs Act

specifies different penalty brackets according

to the gravity of the non-compliance. Provided

that certain conditions are met, and that the

non-compliance in question was committed for

the first time, the customs authority will only

warn the person concerned, rather than impose

a customs penalty.

In a further change, from 1 May 2016

adjustment premium will be eliminated, and

customs penalties may no longer be imposed if

the declarant requests modification of the

customs declaration before the customs

authority starts the post-release control

process. Persons concerned will also be given

the opportunity of submitting a modification

request to the customs authority after the start

of post-release control but before delivery of

the record containing the findings of the

control. In such cases the customs authority

will only impose 50% of the customs penalty

that may otherwise be established under the

general rule.
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Ebben az esetben a vámhatóság csak a fő-

zabály szerint megállapítható vámigazgatási

bírság 50%-át szabja ki.

Az Új Vámtörvény tartalmazza a kiadott

vámhatósági engedély használatával össze-

függésben elkövetett mulasztás esetén

alkalmazandó eljárásokat, így az engedély

visszavonásának, felfüggesztésének és

módosításának eseteit is.

3. Vámjogi képviseletre vonatkozó

előírások 

2016. május 1-jétől az állandó vámjogi képvi-

seletre vonatkozó meghatalmazást vagy

megbízást a vámhatóság által rendszeresített

formanyomtatványon (EGYKE) kell beje-

lenteni. A 2016. május 1. előtt – eltérő 

formában – benyújtott állandó meghatal-

mazások vagy megbízások ismételt bejelentése

azonban nem szükséges.

2019. május 1-jétől új vámjogi képviseleti 
rendszer kerül bevezetésre, mely nyil-
vántartásba vételen és meghatározott szakmai
követelményeken alapul. Újonnan kerül
kialakításra a regisztrált vámtanácsadók
szakmai köre, akik megbízóikat a vámha-
tóságok előtt bármilyen típusú vámüggyel 
összefüggésben képviselhetik majd. Tevé-
kenységük gyakorlása feltételekhez kötött,
többek között igazolniuk kell szakirányú
felsőfokú végzettségüket vagy vámszakmai 
gyakorlati jellegű tapasztalatukat, valamint 
vámszakmai képzettségüket is. A vámjogi
képviselők másik csoportját a regisztrált 
vámügynökök alkotják, akikre kevésbé szigorú
feltételek vonatkoznak. Fontos azonban
kiemelni, hogy a vámügynökök bizonyos
vámügyek kapcsán (pl. jogorvoslati eljárás)
vámjogi képviselőként nem járhatnak majd el. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük,
forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez,
illetve Deák Lászlóhoz (tel: +36 1 461 9590,
email: laszlo.deak@hu.pwc.com) vagy
Környei Attilához (tel: +36 1 461 9201; e-
mail: attila.kornyei@hu.pwc.com) vagy Szük
Balázshoz (tel: +36 1 461 9473, e-mail:
balazs.szuk@hu.pwc.com).

The New Customs Act sets out the procedures

to be applied in the case of non-compliance

relating to the use of authorisations issued by

the customs authority, including in particular

the revocation, suspension, and amendment of

such authorisations.

3 Regulations on customs

representation

From 1 of May 2016, authorisations for

permanent customs representation will have to

be submitted using a standard form provided

by the customs authority (EGYKE).

Authorisations submitted in a different form

before 1 of May 2016 will not need to be

resubmitted.

From 1 May 2019, a new customs

representation regime will be introduced,

based on registration and meeting specific

professional requirements. The New Customs

Act introduces the professional category of

registered customs advisors, who may

represent their clients before the customs

authorities in all customs-related matters.

Their professional activities will be subject to

meeting certain conditions, such as for

example providing proof of holding a higher

education degree in a relevant field or having

customs-related professional experience and

qualifications. The other group of customs

representatives will consist of registered

customs agents, who will be subject to less

strict requirements. Importantly, customs

agents will not be permitted to act as customs

representatives in regard to certain customs-

related matters (e.g. in appeals procedures).

If you have any questions regarding the above,

please contact your usual relationship partner

or László Deák (phone: +36 1 461 9590, e-

mail: laszlo.deak@hu.pwc.com) or Attila

Környei (phone: +36 1 461 9201; e-mail:

attila.kornyei@hu.pwc.com) or Balázs Szük

(phone: +36-1 461 9473; e-mail:

balazs.szuk@hu.pwc.com).
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