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Egyszerűsödik a GSP
kedvezményezett
országokból behozott
áruk származás
igazolásának módja
Az Európai Unió 1971 óta nyújt kereskedelmi
engedményeket (preferenciális elbánást) a
fejlődő államoknak. Az általános preferenciális
elbánás (GSP) értelmében bizonyos
kedvezményezett országokból származó áruk
alacsonyabb vagy nulla százalékos vámtétel
alkalmazásával hozhatók be az Európai Unió
területére. A kedvezmény érvényesítéséhez
azonban szükséges igazolni az áruk
származását, melyre 2017. január 1-jéig – az
áruk értékétől függően – számlanyilatkozat
vagy FORM-A származási bizonyítvány
szolgált. Számlanyilatkozat kiállítására a
kedvezményezett országban letelepedett
exportőr, míg FORM-A származási
bizonyítvány kiállítására a kedvezményezett
országban illetékes hatóság volt jogosult.
A 2017. január 1-jén életbe lépett Regisztrált
Exportőri Rendszer (REX) az Európai Unió
kockázatelemzésre és önbevallásra ösztönző
törekvéseinek megfelelően az áruk
származásának igazolását teljes mértékben az
exportőr kezébe adja. A kedvezményezett
országok – felkészültségüknek megfelelően –
2017, 2018 vagy 2019. január 1-jétől
csatlakozhatnak a REX rendszerhez. Fontos
azonban kiemelni, hogy legkésőbb 2020.
június 30-ától valamennyi kedvezményezett
országnak kötelezően alkalmaznia kell a REX
rendszert. A REX rendszert bevezető
kedvezményezett országban megkezdődik az
exportőrök regisztrációja, a számlanyilatkozat
és a FORM-A származási bizonyítvány
alkalmazásának lehetősége pedig megszűnik;

Simplified origin
certification for goods
imported from GSP
beneficiary countries
The EU has granted trade concessions
(preferential treatment) to developing
countries since 1971. The Generalised Scheme
of Preferences (GSP) allows reduced or no
customs duties on certain goods imported from
GSP beneficiary countries to the EU. Until 1
January 2017, the proof of origin for goods
imported from a beneficiary country to the EU
was, depending on the total value of the goods,
either certificate of origin Form A or an invoice
declaration. Form A was issued by
governmental authorities of the beneficiary
country, while invoice declarations were made
out by the exporter.
From 1 January 2017, a new system of
certification of origin of goods, the Registered
Exporters (REX) system replaced the previous
system of origin certification. Based on a
principle of promoting risk assessment and selfcertification by economic operators, the REX
system gives complete control over certification
of origin to exporters. Depending on their
respective stages of preparation, GSP
beneficiary countries are expected to apply the
REX system from one of the following three
dates: 1 January 2017, 1 January 2018 or 1
January 2019. However, it is important to note
that after the transition period, which will last
until 30 June 2020 at the latest, all GSP
beneficiary countries will have to apply the REX
system.

Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal

a származó helyzet főszabály szerint kizárólag
az exportőr által kiállított származásmegjelölő
nyilatkozat útján igazolható.
A REX rendszert bevezető kedvezményezett
országban megkezdődik az exportőrök
regisztrációja, a számlanyilatkozat és a FORMA származási bizonyítvány alkalmazásának
lehetősége pedig megszűnik; a származó
helyzet főszabály szerint kizárólag az exportőr
által kiállított származásmegjelölő nyilatkozat
útján igazolható.
A REX rendszer alkalmazása az európai uniós
gazdálkodókat is érinti, 2017. január 1-jétől az
Európai Unió teljes területén – így
Magyarországon is – megkezdődik az
exportőrök regisztrálása. 2018. január 1-jét
követően a származó helyzet igazolása
kétoldalú kumuláció esetén kizárólag
származásmegjelölő nyilatkozat útján lesz
igazolható, így a regisztráció egyes uniós
gazdálkodók számára elengedhetetlenné válik.
A REX rendszer átláthatóbbá és egyszerűbbé
teheti a kedvezményezett országokkal
folytatott kereskedelmet. Az európai uniós
beszerzők számára biztonságérzetet nyújthat,
hogy a kedvezményezett országban
letelepedett partner regisztrált exportőri
státusza lekérdezhető; utóbbinak pedig egy
egyszeri regisztrációt követően a továbbiakban
nem szükséges az illetékes hatóságtól FORMA származási bizonyítványt beszereznie.
A REX rendszer jelenleg kizárólag az Európai
Unió és az általános preferenciális elbánásban
(GSP) részesülő kedvezményezett országok
közötti kereskedelmet érinti; azonban
elképzelhető, hogy a későbbiekben más
államok és megállapodások vonatkozásában is
bevezetésre kerül.
Amennyiben a fentiek felkeltették
érdeklődését, illetve kérdése merülne fel,
forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez
vagy Deák Lászlóhoz (tel: +36 1 461 9590,
e-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com), illetve
Környei Attilához (tel: + 36 30 962 8873,
e-mail: attila.kornyei@hu.pwc.com).

When a beneficiary country starts applying the
REX system, and begins registering exporters,
the system of origin certification with invoice
declarations and certificates of origin Form A
will no longer apply. As a general rule, the only
way to certify the originating status of goods is
by means of a statement on origin made out by
the exporter.
The application of the REX system also affects
EU economic operators, as registration of
exporters has been in effect throughout the
European Union, including Hungary, since 1
January 2017. From 1 January 2018, in the
case of bilateral cumulation, establishing proof
of originating status will only be possible by a
statement on origin, so it will be imperative for
certain EU economic operators to register.
The REX system is expected to streamline
trade with beneficiary countries and make it
more transparent. EU economic operators
should feel more confident when doing
business with a partner established in a
beneficiary country because they can query the
registered exporter status of their business
partner from the REX database. Moreover,
registered exporters will no longer have to
obtain a Form A from the competent
authorities.
The REX system currently only affects trade
between the European Union and GSP
beneficiary countries; however, it is
conceivable that the system will be extended in
respect of other countries and trade
arrangements.

If you would like to know more about the
above, please get in touch with your usual
contact at PwC or László Deák (tel: +36 1 461
9590, e-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com) or
Attila Környei (tel: + 36 30 962 8873, e-mail:
attila.kornyei@hu.pwc.com).
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