
BREXIT – Mit jelent ez számunkra 2022-ben? 

 

Az Egyesült Királyság (Egyesült Királyság) 2020. február 1-jén kilépett az EU-ból, és 

a kilépés és 2020. december 31. között a kilépési megállapodásban meghatározott 

átmeneti időszak volt érvényes. 2021. január 1-je óta az Egyesült Királyság már nem 

tagja az EU belső piacának és az EU vámuniójának. Az EU és az Egyesült Királyság 

kapcsolata tehát jelentősen megváltozott. 

 

1.) Kedvezményes származási szabályok 

 

A Brexit a preferenciális származási szabályokra is hatással van: Az átmeneti időszak 

lejártát követően az Egyesült Királyságból származó áruk már nem uniós áruk, ezért 

már nem jogosultak kedvezményes elbánásra.  

Az EU szerint ez azokra a brit árukra is vonatkozik, amelyek már a Brexit előtt az EU-

27 térségében voltak. Ez hatással van a preferenciaszámításra: az Egyesült 

Királyságból származó alapanyagok ezért nem származó anyagoknak minősülnek, és 

az Egyesült Királyságban történő feldolgozás (már nem) nem származó. Szükség 

esetén a preferenciaszámítást újra el kell végezni. 

 

2.) EU–UK kereskedelmi és együttműködési megállapodás 

 

2021. május 1-jén lépett hatályba az úgynevezett TCA-megállapodás - az EU és az 

Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (megjelent 

az Európai Unió Hivatalos Lapja L149 / 10. számában), amely vámmentességet biztosít 

az EU-ból és az Egyesült Királyságból származó árukat. A preferenciális származási és 

eljárási szabályok nagymértékben megfelelnek az EU és Japán közötti 

szabadkereskedelmi megállapodás (EU–Japán–EPA) szabályainak. 

 

Kedvezményes elbánásban csak a másik szerződő félből származó termékek 

részesülnek, vagyis amikor az EU-ból származó termékeket importálnak az Egyesült 

Királyságba, és az Egyesült Királyságból származó termékeket importálják az EU-ba. 

(Az EU-ból származó újraimportált termékek az Unió vámkódexének megfelelően 

visszaküldhető áruként vámmentesen hagyhatók). 

 

Noha a „zéró vámtételek és kvóták” elsőre jól hangzik, az importáló és exportáló 

vállalatoknak jóval több bürokratikus erőfeszítésen kell keresztülmenniük, hogy 

valóban kihasználják ezt. 

 

Ha az áru nem felel meg a származási szabályok követelményeinek, vagy ezek nem 

igazolhatók, vámot kell fizetni. Az ebben az esetben alkalmazandó vámtétel 

meghatározásához pedig az árukat is pontosan be kell sorolni. 

 

Annak érdekében, hogy kedvezményes tarifákat élvezhessenek az Egyesült 

Királyságba az EU-ból vagy az Egyesült Királyságból az EU-ba történő behozatalkor, 

az importőröknek nyilatkozniuk kell arról, hogy bizonyítani tudják, hogy az áruk 

megfelelnek a származási szabályoknak. Ezen nulla vámtételek alkalmazására csak 

akkor jogosult, ha az exportőr nyilatkozatot tett a termék származására vonatkozóan 

/ vagy az importőr biztos a termék származásában. 

 

 



3.) Áruszállítás az Egyesült Királyság és az EU között 

 

Most a vámmal való küzdelem és a helyes vámkezelés mellett 2022. 01. 01-től az 

Egyesült Királyságból és az EU-ba irányuló áruszállítás nyilvántartásba vételének 

kihívásai is jelentkeznek - ehhez valószínűleg sok cégnél új munkatársak kellenek. 

 

A Goods Vehicle Movement Service (GVMS) az Egyesült Királyság kormányzati 

informatikai platformja az áruk Észak-Írországba és az Egyesült Királyságba (Anglia, 

Skócia és Wales) történő szállítására. 

 

A GVMS rendszer eléréséhez kormányzati fiókra van szükség a VK kormányzati oldal 

regisztrációjával és egy - engedélyezett - GB EORI-számra - mindkettő össze van 

kapcsolva.  

 

A GVMS rendszer a Goods Movement Referenciával (GMR) együtt átfogó rendszert 

alkot.  

 

A GMR által létrehozott előzetes bejelentések, amelyek szállítási eszközöket, útvonalat 

és célállomásokat tartalmaznak, egy rendszer részévé válnak. 

 

A GVMS ekkor magában foglalja  

 

• A fuvarozásra vonatkozó összes nyilatkozat összekapcsolása annak érdekében, hogy 

az összes áru helyes nyilatkozata egyetlen dokumentumban igazolható legyen;  

 

• A regisztrációkhoz kapcsolódó árumozgásokat valós időben. 

 

Ezenkívül 2021. október 1. óta külön biztonsági értesítések vannak az Egyesült 

Királyságba/EU-ba/EU-ba/EU-ba irányuló importra/exportra vonatkozóan érvényben – 

úgynevezett EXS és ENS értesítések, amelyek kötelezők. 

 


