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MIKÉNT TÖRTÉNIK MAJD AZ IMPORT/EXPORT az EU és NAGY-BRITANNIA 

KÖZÖTT A BREXITET KÖVETŐEN?  

 

Az RCM, d.o.o. cégnél minden szlovén importőr és exportőr számára elkészítettük és egy helyen 

elérhetővé tettük a Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépését követő ügymenettel kapcsolatos 

kulcsfontosságú tudnivalókat.  

Ahogyan arról már értesülhettek, az Egyesült Királyság 2021. január 1-vel elhagyta a közös piacot és a 

vámuniót.  Ezzel új kereskedelmi megállapodás lépett életbe, mely a cégek számára a következő alapvető 

változásokat hozza el: 

1. Vámeljárás/adminisztráció. 

2. 2021.01.01 után sem lesznek kvóták. 

3. Az Egyesült Királyságból / az EU-ból származó áru az eredetet bizonyító dokumentumok 

bemutatásával vámmentes lesz.  

4. A munkaerő szabad áramlásának vége.  

5. A szakképzettségek automatikus elismerésének vége.  

6. Nem született megállapodás az azonos standardok és szubvenciók elismeréséről. 

A dokumentum mellékleteként csatoljuk az Európai Unió és az Egyesült Királyság között megszületett 

megállapodás vámügyekkel kapcsolatos hozadékait. 

 

A kivitellel és behozatallal foglalkozó szlovén vállalatoknak tehát milyen változásokkal kell számolniuk? 

1. Az áru áramlása: az Egyesült Királyságból / az EU-ból származó áru mentes lesz a vámfizetés 

alól 
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 Az egymás közötti kereskedelemben továbbra sem lesz vámkötelezettség, sem kvóta, 

amennyiben a cégek bizonyítják, hogy az áru nagyobbrészt az Egyesült Királyságból / az EU-

ból származik. 

 A vámmentesség az Egyesült Királyságban, illetve az EU-ban előállított árura vonatkozik. 

Általánosságban érvényes, hogy amennyiben a termelési folyamatba harmadik országból 

származó termékeket is bekapcsolnak, úgy a vámmentesség akkor érvényes, ha a 

végterméknek legalább 60%-a származik az Egyesült Királyságból / az EU-ból.  

 A különböző termékek esetében az arányok változóak.  

 A cégek a következő honlapon ellenőrizhetik, kötelesek-e vámot fizetni: www.gov.uk/trade-

tariff.  

 

2. Az áru áramlása: az áru eredetének meghatározása 

 

A preferenciális eljárás szabályait a kereskedelmi megállapodás szabályozza. A preferenciális 

eljárás szabályai alá tartozik a következő 4 kulcsfontosságú kritérium szerint az Egyesült 

Királyságból / az EU-ból származó áru: 

 Teljes mértékben az Egyesült Királyságban / az EU-ban állították elő/takarították be 

(elsősorban a mezőgazdasági árukra vonatkozik). 

 A tarifaszám módosítása (pl. az autómotorhoz szükséges alumínium megmunkálása). 

 A hozzáadott érték/kumuláció változásai (legalább 50%-os értéknövekedés a termék utolsó 

megmunkálásánál/feldolgozásánál). 

 A megmunkálásnak/feldolgozásnak az Egyesült Királyságban / az EU-ban kell történnie (pl. 

vegyszerek esetén a kémiai eljárásnak az Egyesült Királyság / az EU piacán kell megtörténnie). 

 

3. Az áru áramlása: készüljön fel a vámeljárásra és esetleges határellenőrzésre 

 

 A brit szigeten határellenőrzést vezetnek be (fokozatosan, 2021. jan.-jún. folyamán, a brit 

szigeten végzett különféle vámellenőrzésekkel). 

 A brit kormány már közzétette a határon végzett vámeljárás részleteit: 

BorderOperatingModel. 

 

4. Szállítmányozás Nagy-Britanniába 

 

 Ellenőrzésre nem csak a határon, hanem Nagy-Britannia-szerte mindenhol számítani lehet. 

 A korlátlan kabotázs ezt követően megszűnik (újabb korlátozások). 

További információk:  

 https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-

guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers 

 Használja a ‘check an HGV’ service eszközt. 

http://www.gov.uk/trade-tariff
http://www.gov.uk/trade-tariff
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers
https://www.gov.uk/check-hgv-border/check-an-hgv-is-ready-to-cross-the-border
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 A fennakadások elkerülésére kövessék az Egyesült Királyságba való átkelést irányító 

kikötőkezelők utasításait. 

 A határátkeléshez szükséges dokumentumokat szerezze be az interneten és ott folytassa le a 

folyamatot. 

 Több információért tanulmányozhatja a brit kormány által kiadott »Haulier Handbook«-ot. 

 

Több információért forduljon hozzánk: 

 info@rcm.si vagy 

 www.rcm.si  

Rendelkezésre áll a Szlovén Köztársaság Pénzügyigazgatósága (FURS) honlapja is. A Szlovén Köztársaság 

Pénzügyi Igazgatósága (FURS) az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével kapcsolatosan 

számos tevékenységet kivitelezett és külön honlapot hozott létre, melyen az Egyesült Királyság és az EU 

közötti, 2021.01.01. utáni vámeljárás formai kivitelezésével kapcsolatos rendkívül pontos információk 

találhatóak. 

 https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_

unije_brexit/ 

 

 

Szívélyes üdvözletünket küldjük, jó 

egészséget kívánunk! 

                   Az RCM csapata 

 

 

1. melléklet: az Európai Unió és az Egyesült Királyság között megszületett megállapodás vámügyekkel 

kapcsolatos hozadékai 

 

FORRÁS:  

 SBC WEBINÁRIUM: MIKÉNT FOLYTATÓDHAT A NAGY-BRITANNIÁVAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A BREXIT UTÁN? 

 Brit-Szlovén Kereskedelmi Kamara 

 Tax International 

 A Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága (FURS) 
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