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„Egy övezet, egy út„



Az

Európai Unió 

minden
tagállamában 

egységes 

vámszabályok



Import vámeljárás (szabad forgalomba 

bocsátás) kezdeményezése



Vámhatóság feladatai a vámeljárás során

Vám-árunyilatkozat ellenőrzése

Kockázat értékelése

Döntés áruvizsgálatról

Vámellenőrzés (vámérték vizsgálat)

Áruátengedés (= áru gazdálkodó 

részére történő rendelkezésre bocsátása)

Vám beszedése vagy 
biztosításacsak ha 

kockázat 
merül 

fel



Import vámeljárás folyamata

Lezárt, bevallott 

vámértéket elfogadó

vizsgálat esetén azonos, 

hasonló importáru 

vonatkozásában a vizsgálat 

eredményeit a vámhatóság a 

kockázat értékelésekor 

felhasználhatja

Eredményeként a 

vámhatóság az áruvizsgálat, 

vámellenőrzés bevezetésétől 

eltekinthet

E-határozat

E-fizetés

Van kockázat

Vám-árunyilatkozat elektronikus benyújtása 

(importőr vagy képviselője)

Behozatali vámhivatal részéről elfogadás, 

feldolgozás, kockázatelemzés

Nincs kockázat

Okmányvizsgálat

Kockázat 

nem 

igazolódik
Áruvizsgálat (esetlegesen 

mintavétel)

Különbözeti vámbiztosíték 

előírása

+

Vámellenőrzés megindítása

ÁRUÁTENGEDÉS

+

Vámeljárás lezárása

Szabadforgalomba 

bocsájtás

Vámeljárás=

átlagosan 23 perc

Ha nem merül fel 

kockázat 

http://www.zoll.de/g0_publikationen/e0_ausschreibungen/index.html
http://big.vpop.hu/kufo/portalhirek/kepek/C175-2009-02.JPG
http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/f0_aussenwirtschaft/index.html


Legjellemzőbb kockázatok

Áruosztályozás (helytelen vámtarifaszám)

Származás, tiltó-korlátozó rendelkezések

Szellemi tulajdonjog megsértése (hamisítás)

Termékbiztonság szabályainak megszegése

Alacsony vámérték (alulértékelés veszélye)



Áruosztályozás

A tagállamok egy közös vámtarifát

alkalmaznak egységesen azokkal

szemben, akik nem tagjai a 

vámuniónak.

Az áruk osztályozását a Kombinált

Nómenklatúra (KN) szabályozza,

amely a Harmonizált Rendszer

Nómenklatúrán (HR)

alapszik. • HR – kb. 200 ország 

alkalmazza (6 számjegy) - Kína 

is

• KN – EU tagállamok egy közös 

vámtarifát használnak (8 

számjegy)

Taric-kód felépítése

Árucsoport

Árucsoporton belüli hely

Harmonizált Rendszer alszáma

Kombinált Nómenklatúra alszáma

Nemzeti kiegészítő kód



Származás

A közös vámtarifa vámtételeit a származási ország, vagy ország-

csoport tekintetében állapítják meg.

Kínából származó termék

FIZETENDŐ 

VÁM mértéke

NINCS 

kedvezményes 

vámtétel

?



Szükség esetén vámérték vizsgálata

Az eljárás időigényességének leggyakoribb okai

Nem kellő mértékű közreműködés 

Pénzintézeti, fuvarozók, szállítmányozók,  hazai, külföldi tárhatósági megkeresések

Hátrányos döntés esetén meghallgatási jog biztosítása, 

vámteher könyvelésbe vétele, vámbiztosíték elszámolása

Kétség felmerülése a vámérték

valódisága tekintetében (alulértékelés

veszélye)

Ha a kétséget okmányvizsgálat, áruvizsgálat nem

oszlatja el vámérték vizsgálat elrendelése

Vámbiztosíték előírása, biztosítása, áru átengedése

Vizsgálathoz további okmányok benyújtásának 

megkövetelése 

Benyújtott okmányok, vámadatbázis vizsgálata,

fuvarozó, szállítmányozó, pénzintézet, hazai,

külföldi vámhatóság megkeresése, helyszíni

ellenőrzés lefolytatása

A vizsgálat határideje 60 nap, egyszer 

60 nappal meghosszabbítható

Az ügyintézési határidőbe számos 

eljárási cselekmény nem számít bele

A bevallott vámérték elfogadásra

kerül , vámbiztosíték felszabadítása



A kínai áruforgalom magyarországi 

vámkezelésének megítélése

• Általánosságban 20-30 perc között lezajlik

• Kockázat esetén hosszabb időtartam

– Kiemelten érintett árukör: ruházati és lábbeli termékek

• Időtartamot leginkább befolyásoló tényezők:

– adatok minősége

– áruvizsgálat

– mintavétel

– közreműködés

– humánerőforrás

– kockázattal érintett szállítmányok sokasága

– vámeljárást végző igazgatóság



Kommunikáció erősítése

Mit tehet az Ügyfél Mit tesz a Hatóság

Import előtt
Tájékoztatást ad

Tanácsadást nyújt

Világosan

kommunikál

Előzetes kockázatelemzést 

végez

Tájékoztatás kér

Felkészülés az

import eljárásra

Beszerzi az eljáráshoz 

szükséges megfelelő, hiteles 

okmányok

Előzetes árunyilatkozat adhat



Kommunikáció erősítése

Mit tehet az Ügyfél Mit tesz a Hatóság

Import eljárás során

Konzultál a

vámhivatallal

Okmánybekérés esetén azokat 

rendelkezésre bocsájtása

Közreműködik, az áruvizsgálat 

során

Egyértelmű 

információ átadás

Kétségek eloszlatása érdekében 

okmányokat kér

Áruvizsgálatokat lehetőség 

szerinti gyorsan elvégzi



Az 

együttműködés 

hatásai



Hatékony

vámeljárások



Áruforgalmi statisztika
2017-2018 I-IX. hónap

2017 2018

Vámeljárások db száma (ezer) 512 +8% 553

CN vámeljárások db száma (ezer) 174 +9% 191

Kiszabott vám (millió Ft) 44.999 +22,4% 57.915

Kiszabott vám a CN vámeljárások tekintetében (Millió Ft) 22.240 +34,7% 34.007
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Köszönöm a figyelmet! 


