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Rendkívüli HírAdó
Vámot érintő általános tarifális
preferenciák új rendszere
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Az Európai Tanács nemrégiben elfogadta az általános tarifális preferenciák rendszerére (GSP) vonatkozó –
2014. január 1-jétől hatályos – jogszabály-módosítást. A GSP rendszer lényege abban áll, hogy a rendszer által
preferáltnak minősített országokból az Európai Unió területére történő import vonatkozásában, kedvezményes
mértékű vámtétel fizetendő. Az új szabályozás hatálybalépésének közeledtével szeretnénk felhívni Ügyfeleink
szíves figyelmét a főbb változásokra.

A GSP rendszer legfontosabb változásai alapvetően öt fő területet érintenek, amelyek az
alábbiak:


Preferált országok: A korábbiakban jelentős számú – fejlődő – ország minősült a GSP rendszerben
kedvezményezett (preferált) státuszúnak. A jogszabály-módosítás eredményeként azonban a
kedvezményezett országok köre jelentősen szűkül.



Kedvezményes vámmérték és preferált termékek: Módosul a GSP rendszer által
kedvezményezettnek minősülő termékek köre, valamint az ezekhez kapcsolódó vámteher mértéke.



„Graduation”: Egyes termékeknek, termékcsoportoknak (jellemzően olyan iparágak termékei, amely
iparágak az adott országban az átlagosnál jóval fejlettebbek) meghatározott országokból az Európai
Unió piacára történő importja esetében megszűnik a preferált behozatal abban az esetben, amennyiben
e termékeknek adott országból való importja meghaladja ugyanezen termékeknek a preferált országok
összességéből történő behozatalának meghatározott százalékát, egyfajta küszöbértéket. A jogszabálymódosítás eredményeként változik e százalékos küszöbérték, valamint az érintett termékek és országok
köre.
Jóllehet a százalékos küszöbérték 15%-ról 17,5%-ra nő (a textilipar esetén 12,5%-ról 14,5%-ra),
azonban abszolút mennyiségét tekintve az import nagysága a jelenlegi mértékhez képest csökken,
hiszen csökken a kedvezményezett országok száma, ezzel együtt pedig a küszöbérték számításakor a
számítás alapját képező teljes import nagysága is.



GSP+: A GSP+ besorolás alá eső országokból történő import esetében még kedvezményesebb
vámmérték alkalmazható. A jogszabály-módosítás érinti a GSP+ alá történő besorolás és az
alkalmazhatóság feltételeit.



Egyéb védelmi intézkedések: Az új szabályozás különösen védett iparágnak minősíti a textilipart, a
mezőgazdaságot, valamint a halászatot.

A preferált besorolás alá eső országok körének módosulása kapcsán szembetűnő változás, hogy – míg jelenleg
több mint 170 országot fed le a GSP rendszer – a kedvezményezett országok köre jelentősen, megközelítőleg a
jelenlegi lefedettség felére csökken. Az új GSP szabályozás alapján egy ország csak abban az esetben
minősülhet kedvezményezettnek, amennyiben az egy főre eső GDP nem haladja meg a Világbank által
meghatározott maximum értéket, és az adott ország nem rendelkezik olyan szabadkereskedelmi
megállapodással, amely alapján kedvezményes vámteher illeti a tőle az Európai Unió területére történő importot.
Az új szabályozás alapján 89 ország lesz jogosult a kedvezményezett minősítésre.

A GSP rendszerből kikerülő olyan országok, melyek nem rendelkeznek az Európai Unió
piacához való alternatív hozzáféréssel (pl. szabadkereskedelmi megállapodás):
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A GSP rendszerből kikerülő olyan országok, melyek rendelkeznek az Európai Unió
piacához való alternatív hozzáféréssel
Azon országok esetében, amelyek az új GSP szabályozás értelmében ugyan kikerülnek a kedvezményezett
státuszból, azonban alternatív módon hozzáférnek az Európai Unió piacához (pl. szabadkereskedelmi
megállapodás), az új szabályozás hatása tranzakciónként külön vizsgálandóak.
Amennyiben az adott országból történő import után a vámteher az alternatív piaci hozzáférés útján kerül az
Európai Unió területére, az új szabályozás nem módosítja a jelenleg alkalmazott eljárást.
Azokban az esetekben azonban, ahol az alább felsorolt országokból történő import után, a vámteher a GSP
szerinti kedvezményes vámmérték alapján kerül meghatározásra, az új szabályozás értelmében módosul a
jelenleg alkalmazott eljárás. A változás alapvetően két irányban történik.
Egyrészt, amennyiben az Európai Unió területére importáló társaság 2014. január 1-jétől az alternatív piaci
hozzáférés alapján kívánja tranzakcióit lebonyolítani – és így a kedvezményes vámmértéket alkalmazni –

igazolnia kell a szükséges kritérium feltételek teljesülését. A feltételek teljesülését igazoló dokumentum azonban
a korábbiakhoz képest változik, hiszen GSP rendszerben jelenleg alkalmazott Form A nyomtatvány helyett az
EUR1 igazolás lehet szükséges.
Másrészt pedig, a kedvezményes vámmérték nagysága eltérhet a GSP által alkalmazott kedvezményes
vámmértéktől.

E változások az alábbi országokból az Európai Unió területére történő import esetében
bírhatnak fontossággal:
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A fentiekben kifejtettek mellett felhívjuk ugyanakkor Ügyfeleink figyelmét arra a tényre, hogy az
új GSP szabályozás hatályba lépését követően is módosulhat a kedvezményezett országok
köre, így további változások is elképzelhetőek, amelyekről hatálybalépésüket követően
ugyancsak tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van, kérjük, vegye
fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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