
 
Felkészülés a brexitre: a Bizottság fokozza az uniós vállalkozásoknak szóló
tájékoztatási tevékenységét a megállapodás nélküli brexitre való vámügyi
felkészülés érdekében
 
Brüsszel, 2019. február 18. 

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Tekintettel annak kockázatára, hogy az Egyesült Királyság az idén március 30-án
megállapodás nélkül léphet ki az EU-ból (a „ megállapodás nélküli kilépés”), az Európai
Bizottság a mai napon fokozta az uniós vállalkozásoknak szóló, a megállapodás nélküli
brexittel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységét a vámügyek és a közvetett adók, így a héa
területén.

A mai napon indított tájékoztatási kampány a Bizottság azon aktuális törekvésének részét képezi, hogy
felkészüljön arra az esetre, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból. Ez
összhangban van az Európai Tanács (50. cikk) 2018. decemberi következtetéseivel, amelyek a
valamennyi forgatókönyvre kiterjedő felkészülési tevékenység fokozását sürgették. Ez a kampány azt
hivatott elősegíteni, hogy az olyan vállalkozások, amelyek március 30. után továbbra is kereskedni
kívánnak az Egyesült Királysággal, tájékoztatást kapjanak a lehető legzavartalanabb átmenet
biztosításához szükséges teendőkről. Az Egyesült Királyság harmadik országgá válására való
felkészülés elsődleges fontosságú ahhoz, hogy elkerüljék az uniós vállalkozások működését érintő
jelentős fennakadásokat.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a
következőket mondta: „Tekintve, hogy március 29-e közeledtével egyre nő annak a kockázata, hogy
nem születik megállapodás, az Európai Bizottság és a nemzeti vámhatóságok keményen dolgoznak
azon, hogy készen álljanak az EU és az Egyesült Királyság közötti áruforgalom ellenőrzésének
bevezetésére. Ez kulcsfontosságú fogyasztóink és belső piacunk védelme szempontjából. Sok függ
attól, hogy az Egyesült Királysággal kereskedő vállalkozások képesek-e minél előbb felkészülni a
megállapodás nélküli brexit napját követően alkalmazandó vámszabályokra. Nincs vesztegetni való
időnk és készek állunk arra, hogy e tájékoztatási kampánnyal segítséget nyújtsunk a felkészüléshez.”

A mai kampányindítás célja a tudatosság erősítése az uniós vállalkozói közösség, különösen a kkv-k
körében. E vállalkozásoknak ahhoz, hogy felkészüljenek a megállapodás nélküli brexitre és továbbra is
kereskedjenek az Egyesült Királysággal:

Meg kell vizsgálniuk, hogy rendelkeznek-e a szükséges technikai és emberi kapacitással a
vámeljárások és -szabályok, pl. a „preferenciális származási szabályok” kezeléséhez.

-

Mérlegelniük kell különböző vámengedélyek és regisztrációk beszerzését annak érdekében, hogy
megkönnyítsék kereskedelmi tevékenységüket, amennyiben az Egyesült Királyság ellátási láncuk
részét képezi.

-

Fel kell venniük a kapcsolatot a nemzeti vámhatóságaikkal annak megállapítása céljából, hogy
milyen további lépéseket lehet tenni a felkészülés érdekében.

-

A Bizottság ma számos anyagot bocsátott a vállalkozások rendelkezésére, többek között egy egyszerű,
5 lépésből álló ellenőrző listát, amely áttekintést nyújt a megteendő lépésekről. A kampány anyaga az
EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

Bár a megállapodás nélküli brexit általános hatása nem enyhíthető, a mai kampány arra hivatott, hogy
kiegészítse az uniós vállalkozások tájékoztatására irányuló tagállami törekvéseket, és elősegítse, hogy
az információk eljussanak az EU-ban maradó 27 tagállam érintett vállalkozásaihoz.

Szintén folyamatban van a tagállamokban a Bizottság által támogatott azon előkészítő munka,
amelynek célja, hogy a nemzeti vámügyi infrastruktúra és logisztika készen álljon a megállapodás
nélküli brexitre.

Háttér-információk
A Bizottság számára továbbra is a kilépésről rendelkező megállapodás megerősítése az elsődleges cél
és prioritás. A megerősítés azonban továbbra is bizonytalan. A megállapodás nélküli brexit kockázatára
tekintettel a Bizottság 2017 december óta intenzív felkészülési tevékenységet végzett. Következetesen
arra szólította fel az európai polgárokat, vállalkozásokat és tagállamokat, hogy készüljenek fel minden

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hu
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en


IP/19/901 

lehetséges forgatókönyvre, mérjék fel a releváns kockázatokat, és tervezzék meg, hogy ezeket hogyan
kívánják enyhíteni.

Amint azt a Bizottság a brexitre való felkészülésre vonatkozó, 2018. július 19-i első közleményében
hangsúlyozta, az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó döntése a
tervezett forgatókönyvtől függetlenül jelentős fennakadásokat okoz majd.

Az érdekelt feleknek, valamint a nemzeti és uniós hatóságoknak két lehetséges fő forgatókönyvre kell
felkészülniük:

Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt megerősítik, úgy az
uniós jog 2021. január 1-jén, azaz a 21 hónapos átmeneti időszak után veszti hatályát. A
kilépésről rendelkező megállapodás lehetővé teszi az átmeneti időszak legfeljebb egy vagy két
évvel történő egyszeri meghosszabbítását.

-

Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt nem erősítik meg,
úgy nem lesz átmeneti időszak, és az uniós jog 2019. március 30-tól veszti hatályát az Egyesült
Királyságra vonatkozóan és az Egyesült Királyságban. Ez a „ megállapodás nélküli brexit” vagy
„radikális szétválás” forgatókönyve.

-

Miután az Európai Tanács (50. cikk) 2018. novemberben és decemberben azt sürgette, hogy minden
szinten fokozzák a felkészülési tevékenység intenzitását, a Bizottság 2018. december 19-én rendkívüli
helyzetre szóló cselekvési tervet és – többek között a vámügyek területén – több jogalkotási
intézkedést fogadott el. Mindez a 2018. novemberben és júliusban közzétett korábbi közleményeket
követi.

Megállapodás nélküli brexit esetén az Egyesült Királyságból érkező vagy oda induló árukat „harmadik
országból” származó importnak vagy oda irányuló exportnak kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy
vámalakiságokat és -ellenőrzéseket kell alkalmazni az importra és az exportra. A behozatalra vámot,
héa-t és jövedéki adót vetnek majd ki, míg az Egyesült Királyságba irányuló kivitel mentesül a héa alól.

A Bizottság valamennyi uniós nyelven elérhető közleményeket tett közzé, amelyek arra irányulnak,
hogy javítsák az érdekelt felek és az utazók tájékoztatását a megállapodás nélküli brexit
vállalkozásukat érintő következményeiről a vámeljárások, a közvetett adózás, például a héa és a
jövedéki adók, a preferenciális származási szabályok, valamint az import/export engedélyek
tekintetében.

A tagállamok fellépése szintén alapvetően fontos. A nemzeti hatóságok kulcsfontosságú szerepet
játszanak az iparági előkészületek ellenőrzésében és irányításában. A fentiek alapján Bizottság
technikai megbeszéléseket tartott az EU-ban maradó 27 tagállammal mind a felkészülés általános
kérdéseit, mind a felkészülés ágazati, jogi és igazgatási lépéseit illetően. Emellett megkezdődtek az
EU-ban maradó 27 tagállamba irányuló látogatások annak biztosítása érdekében, hogy a rendkívüli
helyzetre vonatkozó nemzeti tervezés jó úton haladjon, továbbá hogy megadják a felkészülési
folyamattal kapcsolatos, szükséges pontosításokat.

További információk
Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság vállalkozásoknak szóló brexit felkészülési weboldala. 

Ellenőrző lista azon vállalkozások számára, amelyek március 30. után kívánják megkezdeni vagy
folytatni a kereskedést az Egyesült Királysággal. 

A tagállamokban található bizottsági hivatalok áttekintése

Kérdések és válaszok a Bizottság 2019. december 19-i „rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervéről”

Az Európai Bizottság brexitfelkészülési honlapja, ahol megtalálhatóak a „brexitfelkészülési
közlemények” is

Kapcsolattartás a sajtóval:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Patrick McCullough (+32 229 87183)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-
mailben

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_hu.htm
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/11/25/european-council-art-50-conclusions-25-november-2018/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/12/13/european-council-art-50-conclusions-13-december-2018/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6403_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_hu.htm
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_hu#tradetaxud
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hu
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local-offices-eu-member-countries_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en
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