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Rendkívüli HírAdó
Kihirdették az új Uniós Vámkódex egyes
kapcsolódó rendeleteit
Kihirdették az új Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok
kiegészítéséről szóló rendeletet, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló végrehajtási
rendeletet.
Tá
A rendeletek a kihirdetést követő huszadik napon, 2016. január 18-án léptek hatályba, azonban azok
csak 2016. május első napjától alkalmazandóak Az átjelentkezésre 2016. január 31. jogvesztő
határidőig van lehetőség.
A felhatalmazáson alapuló, illetve a végrehajtási rendelet mellett az Európai Bizottság elfogadott egy
átmeneti szabályokat tartalmazó rendeletet is. Eszerint a gazdálkodók és a vámhatóságok egy új
informatikai rendszer bevezetésére, illetve a meglévő fejlesztésére kötelesek. Az Európai Bizottság
előrejelzése szerint számítani kell arra, hogy nem minden tagállam valósítja majd meg 2016. május 1-jéig a
szükséges informatikai fejlesztéseket. Következésképpen a gazdálkodóknak alternatív megoldásokat
kell találniuk a vámhatóságokkal folytatott információcsere megvalósítására, amelyet az átmeneti
rendelet az információ cseréjére és tárolására vonatkozó rendelkezésekkel kíván elősegíteni. A
rendelet többek között a már meglévő rendszerek, illetve papíralapú dokumentumok felhasználásával,
valamint az informatikai rendszerek fejlesztésével párhuzamosan történő átültetés szabályaival
kapcsolatosan tartalmaz előírásokat. Ezek az átmeneti szabályok 2016. május első napjától mindaddig
hatályban lesznek, ameddig az említett informatikai rendszereket nem frissítik vagy cserélik le. Az
ennek megvalósítására vonatkozó határidő a tervek szerint 2020 végére várható.
Az új szabályok nyomán a tagállamok kötelesek a nemzeti vámtörvények, illetve azok végrehajtási
rendeleteinek kidolgozására. Ennek végső határideje az alkalmazás napja, azaz 2016. május 1.
Magyarországon még jelenleg is folynak a törvényalkotási munkálatok.
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