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brexit information

(/)

(http://en.nav.gov.hu/) (http://nav.gov.hu/cn/fooldal)


Tisztelt Ügyfeleink!

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő tervezett kilépésének (BREXIT) közeledtével
szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet a kilépéssel kapcsolatos, a NAV feladatkörét érintő
legfontosabb aktuális tudnivalókra a csatolt információs levélben. A tájékoztatás tematikus
tartalommal készült, hasznos linkek feltüntetésével, illetve az Európai Bizottság híreivel. A kilépéssel
jelentős változás áll be a vámmal összefüggő ügyek esetében, ezért jelen információs levél azok
számára készült, akiknek a gazdasági tevékenysége, egyéni vagy üzleti útjai az Egyesült Királyságba
irányulnak.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Főlap (/) ▶ Vám (https://nav.gov.hu/nav/vam) ▶

BREXIT információk (https://nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT)

Brexit, (/search/keywordsearch?query=Brexit,)

Egyesült (/search/keywordsearch?query=Egyes%C3%BClt)

Királyság (/search/keywordsearch?query=Kir%C3%A1lys%C3%A1g)

BREXIT információk
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Aktuális információk

A rovatban található
uniós és nemzeti
tájékoztatók a BREXIT
aktuális helyzetéről
adnak információt.

BREXIT krónika 2019.10.31. (/data/cms490383/Brexit_kronika_2019.10.31

Brexit felkészülés (/data/cms503888/Brexit_felkeszules.pdf)

Brexit ellenőrző lista (/data/cms503887/Brexit_ellnorzolista.pdf)

Brit Nagykövetség prezentációja (/data/cms503689/Brit_Nagykovetseg_pr

Brit miniszterelnök levele az EU-nak (/data/cms503688/Brit_miniszterelnok

Brit tájékoztató füzet Brexitre való felkészüléshez (/data/cms503687/Brit_t

Magyarázat a brit javaslathoz (/data/cms503686/Magyarazat_a_brit_javsla

NAV prezentációja (/data/cms503685/NAV_prezentacioja_09.26.ppt)

 

Alapvető információk (/data/cms492180/Alapvet__informaciok.pdf)

Gyakran Ismételt Kérdések (/data/cms492958/Gyakran_Ismtetelt_Kerdese

Brit Nagykövetség előadása 03.22 (/data/cms492902/Brit_Nagykovetseg_e

Az Egyesült Királyság közzétette a rendezetlen (
(/data/cms492190/Atmeneti_vamtetelek_az_Egyesult_Kiralysag_rendezetl
hónapig alkalmazandó vámtételeit (/data/cms492191/Vamtetelek_es_vamint

Az Egyesült Királyság közzétette az észak-ír/ír határ he
(/data/cms492192/Eszakir_Ir_hatarkezeles.pdf), mely szerint az Egyesült 
ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat az árukra vonatkozóan az Írország és Észak-Íror
minden áru tekintetében eltekint a vámigazgatási követelményektől.

Közlemény az Egyesült Királyság EU tagsága megváltozása miatti EKAER b
(/data/cms490458/Kozlemeny.pdf)

BREXIT forgatókönyvek 2019.02.20. (/data/cms490408/BREXIT_forgatoko

kilépési megállapodás tervezete (/data/cms490396/tervezet_kilepesi_megalla
(/data/cms490388/magyarazat_kilepesi_megallapodas_(EN).pdf)angolul

2019.02.18. - felkészülés a BREXIT-re (/data/cms490385/felkeszules_a_Br

BREXIT felkészüléssel kapcsolatos EU-s anyagok:

1. Brexit-no deal-vámügyi útmutató (/data/cms492193/Brexit_no_deal_Va

2. Brexit-no deal-árutovábbítási vámeljárás kezeléséről szóló útmutató
(/data/cms492195/Brexit_no_deal_arutovabbitasi_vameljaras_kezeleser_

3. Brexit-no deal-kiviteli vámeljárás kezeléséről szóló útmutató
(/data/cms492194/Brexit_no_deal_kiviteli_vameljaras_kezeleser_l_szolo_

4. Vámügyi útmutató vállalkozásoknak (https://ec.europa.eu/taxation_cus

5. Tájékoztatás vámtartozás vámérték áruosztályozás származás
(/data/cms492904/Tajekoztatas_vamtartozas__vamertek_aruosztalyozas_

6.Tájékoztatás_EU-versenyjog (/data/cms492903/Tajekoztatas_EU_versen

7. https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-no
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-noti

8. https://ec.europa.eu/info/brexit_en (https://ec.europa.eu/info/brexit_

Közösségi adószám ellenőrzése (/data/cms490465/Kozossegi_adoszam_ell

Hasznos honlapok
Az Egyesült Királyság bevételi- és vámhatóságának honlapja, melyen a kilépéssel kap

https://www.gov.uk/government/brexit (https://www.gov.uk/governmen

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak. Részletek

ELFOGADOM

https://nav.gov.hu/data/cms490383/Brexit_kronika_2019.10.31.doc
https://nav.gov.hu/data/cms503888/Brexit_felkeszules.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms503887/Brexit_ellnorzolista.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms503689/Brit_Nagykovetseg_prezentacioja_09.26.pptx
https://nav.gov.hu/data/cms503688/Brit_miniszterelnok_levele_az_EU_nak.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms503687/Brit_tajekoztato_fuzet_Brexitre_valo_felkeszuleshez.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms503686/Magyarazat_a_brit_javslathoz.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms503685/NAV_prezentacioja_09.26.ppt
https://nav.gov.hu/data/cms492180/Alapvet__informaciok.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms492958/Gyakran_Ismtetelt_Kerdesek.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms492902/Brit_Nagykovetseg_el_adasa_03.22.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms492190/Atmeneti_vamtetelek_az_Egyesult_Kiralysag_rendezetlen_(megallapodas_nelkuli)_kilepese_eseten_.docx
https://nav.gov.hu/data/cms492191/Vamtetelek_es_vamintezkedesek.xlsx
https://nav.gov.hu/data/cms492192/Eszakir_Ir_hatarkezeles.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms490458/Kozlemeny.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms490408/BREXIT_forgatokonyvek_20190220.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms490396/tervezet_kilepesi_megallapodas(EN)pdf.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms490388/magyarazat_kilepesi_megallapodas_(EN).pdf
https://nav.gov.hu/data/cms490385/felkeszules_a_Brexit_re.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms492193/Brexit_no_deal_Vamugyi_utmutato.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms492195/Brexit_no_deal_arutovabbitasi_vameljaras_kezeleser_l_szolo_utmutato.docx
https://nav.gov.hu/data/cms492194/Brexit_no_deal_kiviteli_vameljaras_kezeleser_l_szolo_utmutato.docx
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hu
https://nav.gov.hu/data/cms492904/Tajekoztatas_vamtartozas__vamertek_aruosztalyozas_szarmazas.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms492903/Tajekoztatas_EU_versenyjog.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#grow
https://ec.europa.eu/info/brexit_en
https://nav.gov.hu/data/cms490465/Kozossegi_adoszam_ellen_rzese.pdf
https://www.gov.uk/government/brexit


23/01/2020 NAV - BREXIT információk

https://nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT/BREXIT_informaciok.html?query=brexit+information 3/7

Vámeljárások,
engedélyek, adózás

Az alábbi elérhetőségen
a vámeljárásokkal és
engedélyekkel, illetve az
árubehozatalkor
felmerülő egyéb
terhekkel (áfa, jövedéki
adó) kapcsolatos
tájékoztató található.

Árutovábbítás vámeljárás (/data/cms490682/Arutovabbitas_vameljaras.pd

A kilépés időpontjától kezdődően – amennyiben az áruk behozatala/kivitele az uniós
Királyságba vagy fordítva történő szállítások esetében szükség lesz ilyen behozatal
tagállamként az uniós jog alapján kiadott behozatali/kiviteli engedélyek már nem le
fordítva történő szállítások tekintetében. 
A dokumentum az ilyen engedéllyel érintett áruk felsorolását tartalmazza.

Behozatali és kiviteli engedélyek (/data/cms490387/import_export_engede

A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságból behozott áruk vámfelügy
áruk behozatala során milyen változásokra lehet számítani vám, áfa és jövedéki adó 

Vámügyek és közvetett adózás (/data/cms490398/vamugyek_kozvetett_ad

A kilépés időpontjától kezdődően a határon átnyúló termékértékesítésekre és az unió
alkalmazandók a 27 uniós tagállam és az Egyesült Királyság viszonylatában. A doku
időpontjától kezdődően az áfa tekintetében alkalmazni kell az árukra.

Általános forgalmi adó:

az Európai Bizottság közleménye (/data/cms490379/afa.pdf)
Általános forgalmi adóval kapcsolatos BREXIT információk (/data/cms

Személyi jövedelemadóval, járulékokkal és társasági 
(/data/cms493643/Brexit_informaciok_honlapra_Jovedelemadok_jaruleko

Jövedéki információk
Fontos tudnivalók a jövedéki termékekkel kereskedelmi tevékenységet folytató gazdá
kilépésével kapcsolatban.

Brexit-információk a jövedéki termékkel kereskedőknek (/data/cms492097/

Származás

Az áruk származásának
és különösen a
preferenciális
származásnak a
megállapítására jelentős
hatással lesz a BREXIT.
Számos kérdés merül fel
az uniós exportőrök,
továbbá az importőrök,
illetve a
vámtevékenységet nem
végző termelők
szemszögéből. A
felmerülő kérdések
megválaszolása
érdekében az alábbi
dokumentumok állnak
rendelkezésre.

 

Szabadkereskedelmi megállapodások, vagy jogszabályok eredményeként az imp
jogosultakká. Az ilyen kedvezményes, azaz preferenciális elbánás feltétele – egyeb
jogszabályban meghatározott preferenciális származási szabályoknak megfeleljenek
elbánást kérelmezze. Az Európai Bizottság közleménye a BREXIT preferenciális 
behozatalára gyakorolt hatásait veszi sorra.

Az áruk preferenciális származása (/data/cms490391/preferencialis_szarm

Származási kérdések – BREXIT ülés (/data/cms490392/szarmazasi_kerdese

Áruosztályozás

Az Egyesült Királyság a BREXIT időpontját követően is részes fele marad a Harm
egységesíti az áruk kapcsán alkalmazandó kódokat. Ebből következően az Európai U
számjegyének megfelelő HR vámtarifaszámok az Egyesült Királyságban akkor is
forgatókönyv valósul meg.

Vámérték
Az Egyesült Királyság a BREXIT időpontját követően is részes fele marad a K
Egyezménynek, amelyen az uniós vámjogszabályok is alapulnak. Ebből következőe
vámérték szabályok tekintetében a megállapodás nélküli BREXIT forgatókönyv megva
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Szellemi
tulajdonjogok

A rovat az Egyesült
Királyság Európai
Unióból történő
kilépésével kapcsolatos
információkat szolgáltat
a szellemi tulajdonjogok
vámhatósági
érvényesítésével
összefüggésben

Szellemi tulajdonjogok (/data/cms490393/szellemi_tulajdonjogok.pdf)

Korlátozások, tilalmak

A rovat az Egyesült
Királyság Európai
Unióból történő
kilépésével kapcsolatos
információkat nyújt
uniós vagy nemzeti
engedélykötelezettséggel
érintett termékek
vámhatósági eljárásaival
összefüggésben

  (/data/cms492959/Kett_s_felhasznalasu_termekek_szallitasat_
robbanóanyagok (/data/cms491397/Polgari_felhasznalasu_robbanoanyago

Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok (/data/cms491396/Veszelye

Haditechnikai termékek (/data/cms492851/tajekoztato_haditechnikai_term

Kettős felhasználású termékek kivitelével kapcsolatos felhívás (/data/cms4

Kettős felhasználású termékek szállítását érintő új információk
(/data/cms492959/Kett_s_felhasznalasu_termekek_szallitasat_erint__uj_i

Fluortartalmú gázok behozatala (/data/cms490386/fluor_BREXIT.pdf)

Utasforgalmi
információk

Jelen EU-s közlemény az
Egyesült Királyság EU-
ból való kilépését
követően, az EU és az
Egyesült Királyság
közötti utazás
tekintetében kíván
információval szolgálni.

A tájékoztatás – egyebek mellett – tartalmazza, hogy a kilépés időpontjától kezdődő
való belépésük és az onnan való kilépésük során harmadik országok állampolgáraira
Egyesült Királyságból az EU-ba belépő utazók által szállított poggyászokat és a nálu
állati és növényi egészség, a környezet védelme vagy a nemzeti kincsek védelme 
Királyságból az EU-ba vagy az EU-ból az Egyesült Királyságba érkező árukra is vonatk

Az EU és az Egyesült Királyság közötti utazásról szóló tájékoztató (/data/cm

Növény-, talaj- és
agrár-

környezetvédelem

Az uniós jog
növényegészségügyi
kockázatuk miatt tiltja
egyes növények, növényi
termékek és egyéb
tárgyak Unióba való
behozatalát, mellyel
kapcsolatos tájékoztatók
a mellékletek szerint
érhetőek el.

Növényegészségügyre vonatkozó uniós szabályok (/data/cms490389/noven

A dokumentum a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2
tartozó tevékenységekben érintett vállalkozók számára nyújt hasznos információkat a
segítséget nyújtó információk még kitérnek a folyamatban lévő kísérletek során 
informatikai alapú nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos rendelkezésekre is.

Kérdések és válaszok a biocid ágazat területén (/data/cms490381/biocid_k

Növényvédő szerekre vonatkozó uniós szabályok (/data/cms490390/noven
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Állategészségügy

Az uniós jog tiltja, illetve
korlátozza egyes áruk
Unióba való bevezetését
vagy behozatalát, többek
között az emberi, állati
és növényi egészség, a
környezet védelme vagy
a nemzeti kincsek
védelme érdekében.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követően az élő állatok sz
rendelkezések, valamint az állatjóléti intézkedések egyaránt új szabályozási alapok
kapcsán foglalkozik az Egyesült Királyság harmadik országgá válásának következmén

Az állategészségügyre, az állatjólétre és a közeg
(/data/cms490380/allatok_mozgasa_allategeszsegugy.pdf)

Élelmiszer- és
takarmánybiztonság

Az uniós jog tiltja, illetve
korlátozza egyes áruk
Unióba való bevezetését
vagy behozatalát, többek
között az emberi, állati
és növényi egészség, a
környezet védelme vagy
a nemzeti kincsek
védelme érdekében.

 

Az Egyesült Királyság – Európai Unióból történő kilépését követő – harmadik orszá
folytatott élelmiszerkereskedelmére jogkövetkezmények rendszere lesz kihatással. E
élelmiszerek jelölését, valamint az élelmiszerek-előállítását meghatározó szabály
dokumentum az élelmiszer-vállalkozásban résztvevők számára segítséget nyújtani.

Uniós élelmiszerjog (/data/cms490384/eu_elelmiszerjog.pdf)
Takarmányokra vonatkozó uniós szabályok (/data/cms490394/takarmanyo

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépését követően a takarmányo
takarmányimport követelményrendszerére, továbbá a nemzetközi kereskedelemben 
különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok engedélyezésére is. A jelen doku
kérdéseket és hasznosítható válaszokat.

Kérdések és válaszok a takarmányokra vona
(/data/cms490395/takarmanyok_kerdesek_valaszok.pdf)

SZJA (/nav/szja/szja)

ADÓPERCEK (/nav/adopercek)

(http://nav.gov.hu/nav/jelentkezzpenzugyornek)

INTERNETES
VÁSÁRLÁS

(/nav/internetes_vasarlas)

KIEMELT TÉMÁK

• KIVA(https://nav.gov.hu/nav/kiva_kiemelt)

• EKÁER(https://nav.gov.hu/nav/ekaer)

• Online
Számla

(https://nav.gov.hu/nav/archiv/onlineszamla)

Tájékoztatók

• Online
Nyomtatványkitöltő
Alkalmazás

(https://nav.gov.hu/nav/onya)

• Nyomtatványkitöltő
programok

(https://nav.gov.hu/nav/letoltesek)

• Letöltések
- egyéb

(https://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb)

Határidők

(https://nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT/BREXIT_info
query=brexit+information&honap=2019_11)

H

 

6 (https://nav
honap=20

13
(https://nav.gov.hu/eventbrowser/events?

honap=2020_0&esemeny=2020-01-13)

20
(https://nav.gov.hu/eventbrowser/events?

honap=2020_0&esemeny=2020-01-20)

27
(https://nav.gov.hu/eventbrowser/events?

honap=2020_0&esemeny=2020-01-27)

ADÓTRAFFIPAX (/nav/adotraffipax)

TUDJON RÓLA! 
SEGÍTHET!

(/nav/tudjon_rola)

MENTORÁLÁS (/nav/mentoralas)

BREXIT (/nav/vam/BREXIT)
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KAPCSOLAT
(/nav/kapcsolat)

(http://www.magyarorszag.hu)

• E-
bevallás,
Java

(https://nav.gov.hu/nav/ebevallas)

TÁJÉKOZTATÓK

• Információs
füzetek

(https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz)

• Szabályzók(https://nav.gov.hu/nav/szabalyzok)

• Kiadványok(https://nav.gov.hu/nav/kiadvanyok)

• Álláspályázatok(https://nav.gov.hu/nav/allaspalyazat)

• Tájékoztatások
az
üzemszünetekről

(https://nav.gov.hu/nav/uzemszunet)

• GYIK(https://nav.gov.hu/nav/gyik)

INFORMÁCIÓK

MEGYEI 
RENDEZVÉNYEK

(/nav/rendezvenyek)

 január (Ft/l)

ESZ-95 ólmozatlan 
motorbenzin 397

Gázolaj 414

Keverék 433

LPG autógáz 238

Bővebben
(https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemany

EU támogatások (/nav/sajtoszoba/EU_fin

SZOLGÁLTATÁSOK

Alkalmazható üzemanyagárak

• Közérdekű
bejelentés,
panasz

(https://nav.gov.hu/nav/Kozerdeku_

• Adóelőleg-
nyilatkozatok
2020

(https://nav.gov.hu/nav/adoeloleg

• Adóelőleg-
nyilatkozatok
2019.

(https://nav.gov.hu/nav/adoeloleg
nyilatkozatok_2019)

• Személyes
adónaptár

(https://nav.gov.hu/nav/szemelyes_a

• Hírlevél-
regisztráció

(https://nav.gov.hu/nav/hirlevel_re

• Adatbázisok(https://nav.gov.hu/nav/adatbaziso

• Több
adatbázis
együttes
lekérdezője

(https://nav.gov.hu/nav/multilekerd

• Hirdetmények(https://nav.gov.hu/nav/hirdetme

• Szolgáltatások(https://nav.gov.hu/nav/szolgalt

• Szja
1+1%

(https://nav.gov.hu/nav/szja1_1)

• Közösségi
adószámok
megerősítése

(https://nav.gov.hu/nav/eu_adosz

• Távolról is
nyújtható
szolgáltatások
(MOSS)

(https://nav.gov.hu/nav/clo_szol
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A NAV weboldalai szerzői jogvédelem alatt állnak.
A honlapon szereplő információk változatlan tartalommal és formában szabadon terjeszthetők.
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Impresszum (/nav/impresszum/impresszum.html) | Közadatkereső (http://www.kozadattar.hu)
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