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2020. július

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai 
Unióból.

Az Egyesült Királyság hivatalosan nem uniós ország többé, 
és nem vesz részt az uniós döntéshozatalban.

Az EU és az Egyesült Királyság között létrejött, a kilépésről 
rendelkező megállapodás lehetőséget biztosít a feleknek 
arra, hogy 2020. december 31-ig átmeneti időszakot 
alkalmazzanak.

Az átmeneti időszakban ugyanazok a vám- és adóügyi 
szabályok és eljárások alkalmazandók, mint korábban.

Ez a helyzet azonban 2021. január 1-jétől megváltozik.

Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királysággal 
üzleti kapcsolatban álló vállalatoknak jelentős adó- és 
vámügyi változásokkal kell szembenézniük.

A vállalkozásoknak fel kell készülniük ezekre a 
változásokra – méghozzá a lehető leghamarabb!
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A BREXIT HATÁSSAL LESZ AZ ÖN 
VÁLLALATÁRA, AMENNYIBEN A VÁLLALAT…

 …árukat értékesít vagy szolgáltatásokat nyújt az Egyesült Királyságban, 
vagy

 …árukat vagy szolgáltatásokat vásárol az Egyesült Királyságból, vagy

 …árukat szállít az Egyesült Királyságon keresztül, vagy

 …preferenciális rendszerek keretében egyesült királysági anyagokat és 
árukat értékesít uniós partnerországok számára.

Előfordulhat, hogy Észak-Írország tekintetében bizonyos esetekben a 
hozzáadottérték-adót (héa), a jövedéki adót és a vámokat befolyásoló különös 
rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Észak-Írországgal vagy azon keresztül 
kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásoknak tisztában kell lenniük 
ezekkel a rendelkezésekkel, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Alább 
részletesebb információkat talál arról, hogy hová fordulhat felvilágosításért.

 MIT JELENT MINDEZ A GYAKORLATBAN?

Ha vállalata az Egyesült Királysággal kereskedik, árukat szállít az Egyesült 
Királyságon keresztül vagy egyesült királysági árukat exportál uniós preferenciális 
rendszerek keretében, fel kell készülnie az Önt érintő jelentős változásokra.

Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királysággal bonyolított 
ügyletek esetében ugyanazoknak a vámalakiságoknak kell megfelelnie, 
mint amelyek bármely egyéb nem uniós ország tekintetében alkalmazandók.

ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ
Ez többek között a következőket jelenti: 

 Önnek vám-árunyilatkozatot kell benyújtania bármely árunak az 
Egyesült Királyságba történő bevitele vagy az Egyesült Királyságból 
való kivitele, illetve áruinak az Egyesült Királyságon keresztül történő 
szállítása esetén.
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 Előfordulhat, hogy a vám-árunyilatkozaton kívül biztonsági és védelmi 
adatokat is szolgáltatnia kell.

 Bizonyos áruk (például hulladékok, egyes veszélyes vegyi anyagok, 
géntechnológiával módosított szervezetek) behozatalához vagy 
kiviteléhez különleges engedélyre lesz szüksége.

 A jövedéki termékek (alkohol, dohány, üzemanyag) Egyesült Királyságba 
való bevitele vagy onnan történő kivitele során a szokásos alakiságokon 
túl továbbiaknak is meg kell felelnie.

 Főszabályként abban az uniós országban kell majd elszámolnia a 
héát, ahová az Egyesült Királyságból érkező árukat importálja. Ön az 
EU-ban mentesül a héafizetési kötelezettség alól minden, az Egyesült 
Királyságba exportált termék tekintetében, de be kell tartania a 
behozatalokra alkalmazandó egyesült királysági héaszabályokat.

 Az Egyesült Királysággal bonyolított ügyletek esetében más 
héaszabályok és -eljárások lesznek alkalmazandók Önre, mint az EU-n 
belüli tranzakciók esetében.

A fenti változások abban az esetben is bekövetkeznek, ha az Európai Unió 
és az Egyesült Királyság között nagyívű szabadkereskedelmi megállapodás 
jön létre. A fenti felsorolás nem kimerítő, ezért azt tanácsoljuk Önnek, hogy 
megbízható forrásokból tájékozódjon annak részleteiről, hogy a brexit hogyan 
érinti Önt és vállalkozását. Alább részletesebb információkat talál arról, hogy 
hová fordulhat felvilágosításért.

Még lényegesebb változások várhatók abban az esetben, ha az átmeneti 
időszak végéig nem jön létre megállapodás az EU és az Egyesült 
Királyság között. Ebben az esetben a fent említett alakiságokon túlmenően:

 Önnek az Egyesült Királyságból az EU-ba behozott áruk után vámot is 
kell majd fizetnie.

 Bizonyos, az EU-ba az Egyesült Királyságból belépő árukra 
vámkontingensek vonatkozhatnak.

Ezenkívül tisztában kell lennie azzal, hogy ha egyesült királysági anyagot 
használ fel vagy valamely folyamatot ott hajt végre, az érintett áruk a 
meglévő uniós preferenciális rendszerek keretében többé már nem minősülnek 
„származónak”.
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MIT KELL TENNIE?

Ne várjon az utolsó pillanatig!

Minél hamarabb megkezdi a változásokra való felkészülést, annál kisebb a 
kockázata annak, hogy vállalkozása az átmeneti időszakot követően komoly 
fennakadásokkal szembesül.

Az alábbi ellenőrzőlista felsorol néhány gyakorlati lépést, amelyet a 
felkészülés érdekében célszerű megtennie:

 BESZÉLJEN üzletfeleivel. Az átmeneti időszak lejárta az Ön ellátási 
láncára is hatással lehet, ezért tisztában kell lennie azzal is, hogy ez mit 
jelent az Ön beszállítói, közvetítői vagy fuvarozói számára.

 LÉPJEN KAPCSOLATBA a helyi hatóságokkal és a tanácsadó 
központokkal annak érdekében, hogy részletes tájékoztatást és 
magyarázatokat kapjon arról, hogy miként készüljön fel az átmeneti 
időszak végére. Az egyes tagállamok illetékes hatóságainak 
elérhetőségét az alábbiakban közöljük.

 LÁTOGASSON EL az Európai Bizottság weboldalára, ahol különféle 
területek széles skálájával foglalkozó, részletes „felkészülési 
közleményeket” találhat, amelyek segítséget nyújtanak a 
vállalkozásoknak a brexit által kiváltott hatások összességére való 
felkészülésben.

 CSELEKEDJEN most! Ne várjon az átmeneti időszak végéig, már most 
gondolja át, hogy miként alkalmazkodjon az új helyzethez. A követendő 
folyamatok és eljárások némelyike időigényes, ezért a vállalkozását 
sújtó felesleges nehézségek elkerülése érdekében célszerű a lehető 
leghamarabb megindítani őket.



6

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS KAPCSOLÓDÓ LINKEK

 Az Európai Bizottság adó- és vámügyeknek szentelt webhelyéről 
elérhető, az Egyesült Királyság EU-ból való kilépéséről szóló 
weboldal:

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hu

 Az összes uniós ország nemzeti adó- és vámhatóságainak 
elérhetőségei:

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-
websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en

 Felkészülési közlemények az érdekeltek számára:

 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-
partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_hu

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hu
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_hu
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_hu
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