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Hivatkozott számon kelt levelében feltett kérdésére – melyben arra vár választ, hogy a vámárunyilatkozat módosítására irányuló kérelemhez kapcsolódóan, amennyiben a módosítás
fizetési kötelezettséget keletkeztet a vámhatóság számít-e fel késedelmi kamatot – az alábbi
választ adom.
Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: UVK) 173. cikk (3) bekezdése értelmében a nyilatkozattevő kérelme esetén
a vám-árunyilatkozat elfogadása napjától számított három éven belül engedhető meg a vámárunyilatkozatnak az áruk átengedését követő módosítása annak érdekében, hogy a
nyilatkozattevő megfeleljen az áruknak a szóban forgó vámeljárás alá vonásával kapcsolatos
kötelezettségeinek. Az UVK 48. cikke kimondja, hogy vámellenőrzés céljából a
vámhatóságok ellenőrizhetik a vám-árunyilatkozatban, az átmeneti megőrzési
árunyilatkozatban, a belépési gyűjtő árunyilatkozatban, a kilépési gyűjtő árunyilatkozatban, az
újrakiviteli árunyilatkozatban vagy újrakiviteli értesítésben feltüntetett információk
pontosságát és teljességét, valamint az alátámasztó okmányok meglétét, hitelességét,
pontosságát és érvényességét, továbbá megvizsgálhatják a nyilatkozattevőnek az érintett
áruval kapcsolatos műveletekre, az ezt megelőző vagy az ezt követő, ezen árukat érintő
kereskedelmi ügyletekre vonatkozó számviteli és egyéb nyilvántartásait, az említett áru
átengedését követően.
Annak kérdésében, hogy az ügyféli kérelem magával vonja-e a szóban forgó vámárunyilatkozat áruátengedést követő ellenőrzését, a két hivatkozott jogszabályi rendelkezést
együttesen kell vizsgálni. Amikor a nyilatkozattevő benyújtja a kérelmét a vám-árunyilatkozat
módosítására, e kérelmét a vámhatóságnak meg kell vizsgálnia, elsőként arra nézve, hogy
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indokolt-e a módosítás. Ezen első értékelés során a vámhatóság figyelembe veszi különösen a
módosítandó vám-árunyilatkozatban és a módosítási kérelemben szereplő adatok
ellenőrizhetőségét. Elutasítható például a módosítási kérelem, ha a módosítandó adatok
pontosságának, teljességének felülvizsgálatához fizikai ellenőrzésre vagy mintavételre van
szükség, és az árut annak átengedése folytán már nem lehet a vámhatóságok előtt bemutatni.
Ha viszont ehhez az ellenőrzéshez nem szükséges az áru bemutatása – például ha a
felülvizsgálati kérelem csak a könyvelési vagy a szerződéses dokumentumok vizsgálatát
feltételezi – elvileg lehetőség van a módosítási kérelem elvégzésére.
A kérelem elfogadása esetén a vámhatóság újra megvizsgálja a vám-árunyilatkozatot, és a
módosítási kérelemben közölt adatok fényében meggyőződik a nyilatkozattevő állításainak
megalapozottságáról. Ha a felülvizsgálat azt mutatja, hogy a vám-árunyilatkozat
elfogadásakor szolgáltatott információk alapján a vám és egyéb teher fizetési kötelezettség a
jogszabály szerintinél alacsonyabb összegben került közlésre és beszedésre, a vámhatóságnak
az UVK 102. cikk (3) bekezdése alapján a különbözetként jelentkező összeget közölnie kell
az adóssal.
Ezeket az elveket alkalmazva mondja ki az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII.
törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 84. §-a, hogy az UVK 173. cikk (3) bekezdésében
meghatározott eljárást a vámellenőrzésre és az áruátengedést követő ellenőrzésre vonatkozó
szabályok szerint kell lefolytatni. Az áruátengedést követő ellenőrzésre vonatkozóan pedig a
Vámtörvény 46. § (1) bekezdése rendelkezik úgy, hogy az áruátengedést követő ellenőrzésre
a vámellenőrzésre vonatkozó uniós és nemzeti szabályokat kell alkalmazni.
A fentiek értelmében: amennyiben a nyilatkozattevő a vám-árunyilatkozat módosítását
indítványozza az áruátengedést követően, az áruátengedést követő ellenőrzésnek minősül, és
így az annak során megállapított és közölt fizetési kötelezettségre alkalmazandó az UVK 114.
cikk (2) bekezdése, azaz a vámtartozás keletkezésének napjától az utólag megállapított
fizetési kötelezettség közlésének napjáig késedelmi kamatot kell felszámítani. E késedelmi
kamat megállapításánál – az UVK 114. cikk (1) és (3) bekezdése, valamint a Vámtörvény 74.
§ (1) bekezdése alapján – a jegybanki alapkamat 2 százalékponttal megnövelt mértékét kell
kamatlábként alkalmazni.
Felhívom a figyelmét, hogy a levelemben foglaltak az Ön kérelmére adott általános
tájékoztatásnak minősülnek, bíróság vagy más hatóság előtt kötelező erővel nem bírnak!
Budapest, 2016. december 20.
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