
 

 

EU27 Flow (not IE, FR or Nordics)_HU  

  

Az Ön egyesült királysági szállítójaként nagyszerű megoldást találtunk arra, hogyan vásárolhat tőlünk 
egyszerűen a brexit után. 

Fuvarozó vállalatunk, az Europa Road rendkívül hatékony elvámolási folyamatot dolgozott ki, amelynek 
segítségével minimálisra csökkenthetők a többletköltségek és a szállítási idő sem nyúlik meg.  A folyamat neve 

  

A jelen dokumentum elmagyarázza, hogyan működik a megoldás, valamint hogy vállalatainknak hogyan kell 
együtt dolgozniuk annak érdekében, hogy hasznunkra váljon. 

Mit változtatott az Europa? 

Két, stratégiai szempontból fontos helyen vámügynöki vállalatot hoztak létre – egyet Franciaországban, egyet 
Belgiumban, az Egyesült Királyságban pedig már létezik egy –, amelyeknek feladata a kiviteli és behozatali 
árunyilatkozatok kiállítása. 

• Mindegyik vállalat rendelkezik saját vámfizetés-halasztási számlával (Duty Deferment Account). 

• A franciaországi és a belgiumi vállalat globális héa-képviselőként (Global VAT Representative) 
működik.  

Ezen infrastruktúra és a folyamat együttese lehetővé teszi, hogy vállalatunk DDP feltétel („vámfizetéssel 
leszállítva”) alapján exportáljon árukat az Egyesült Királyságból az Európai Unióba, aminek köszönhetően 
egyszerűbben láthatjuk el európai uniós ügyfeleinket 2021. január 1. után.  A folyamatot a Deloitte jóváhagyta. 

  

Az „Europa Flow”-nak köszönhetően vállalatunk DDP feltétel alapján 
exportálhat árukat ügyfeleinknek, annak ellenére, hogy a kontinensen nem 
vagyunk jelen.  Mutatjuk, hogyan. 

Maga a folyamat nagyon egyszerű, és csupán néhány lépésből áll.   

1. Egyesült királyságbeli vállalatunk európai uniós EORI-számot (gazdálkodók nyilvántartási és 
azonosító száma) igényel – ez csupán néhány napba telik, és az Europa segít nekünk ebben. 

2. Kijelöljük az Europát, hogy legyen a globális héa-képviselőnk (Global VAT Representative), és 
végezze el a kiviteli és behozatali elvámolási folyamatokat.   

3. Az áruk EU-ba érkezésekor az Europa franciaországi halasztási számláján keresztül fizetjük meg a 
fizetendő vámot.   

4. Amikor vállalatunk árukat exportál európai uniós ügyfeleinknek, az Europa a kiviteli 
árunyilatkozatot az Egyesült Királyságban, a behozatali árunyilatkozatot Franciaországban állítja 
ki, a vámfizetés pedig az említett halasztási számlákon keresztül történik. 

  

De mi a helyzet a behozatal utáni hozzáadottérték-adóval? 

A folyamat során egy olyan, Közösségen belüli héa-rendszert alkalmazunk, amely mentesíti a héa-fizetési 
kötelezettség alól azokat az árukat, amelyeket olyan EU-tagállamban bocsátottak szabad forgalomba, amely 
nem az EU-n belüli rendeltetési országuk – ez azonban csak globális héa-képviselő (Global VAT Representative) 
bevonása esetén érvényes.  A héa-mentesség az európai uniós héa-irányelv 138. cikke (másnéven 42-00 
rendszer) értelmében áll fenn.   



 

 

Ennek a folyamatnak köszönhetően az Ön vállalatának nem kell hozzáadottérték-adót fizetnie a behozott áruk 
után.  Csak annyit kell tennie, hogy feltünteti a vásárlást a héa-bevallásában, ahogy eddig is tette, amikor árut 
vásárolt az Egyesült Királyságból. 

Az Európai Unión kívüli vállalatok nap mint nap használják ezt a héa-rendszert, amikor árukat szállítanak az 
európai tengeri kikötőkbe, amelyek nem szükségszerűen találhatók az áruk rendeltetési országában. 

Tehát ahelyett, hogy például a távol-keleti árukat Rotterdamba szállítják, hogy végül Németországba vigyék 
őket, jelen esetben az Egyesült Királyságból Franciaországba szállítjuk az árukat, hogy aztán onnan eljussanak 
abba az EU-tagállamba, ahol Ön él.  A Deloitte héa- és vámügyi szakértők bevonása után jóváhagyta a 
folyamatot.   

  

Mit kell az Ön vállalatának másképp csinálnia? 

Egyszóval: semmit! Csak annyit kell tennie, hogy feltünteti a vásárlást a héa-bevallásában, ahogy eddig is tette.  
Semmi sem változik. 

  

Mit kell a mi vállalatunknak másképp csinálnia? 

El kell intéznünk pár dolgot, de ez nem probléma, mert tudjuk, hogy a változások európai uniós ügyfeleink 
érdekeit szolgálják. 

Ha DDP feltétel alapján exportáljuk az árukat, a számlán hivatkozni fogunk a héa-rendszerre (42-00 rendszer). 

Intézzük a kiviteli és a behozatali árunyilatkozatot, valamint a vámfizetést. 

  

Bonyolultnak tűnhet, de aggodalomra semmi ok. 

Az Europa – mint a Deloitte fontos partnere – biztosított minket arról, hogy a héa-fizetésnek ez a módja teljes 
mértékben megfelel az előírásoknak. 

A folyamat során az áruszolgáltatásra és -beszerzésre vonatkozó meglévő európai héa-rendszereket 
használjuk, az ilyen folyamatokat pedig napi szinten alkalmazzák. 

Egyszerűen fogalmazva: az infrastruktúra, a héa-rendszerek és a folyamat kombinálásával fenntarthatóak az 
európai uniós vállalatokra vonatkozó jelenlegi kereskedelmi feltételek, azaz Önnek az eddig megszokott módon 
egyszerűen csak fel kell tüntetnie a vásárlást a héa-bevallásában. 

A folyamat vállalata cash flow-jára nézve is előnyös, hiszen nem kell hozzáadottérték-adót fizetnie a behozatal 
után. 

Ha kétségei lennének, kérjük, beszélje meg a folyamatot globális héa-szabályszerűségi csapatával (Global VAT 
Compliance Team), könyvelőjével, héa-szakértőjével vagy vállalatának más, hasonló területen jártas 
szakértőjével.   

  

Az előnyök összefoglalva: 

• A rendszer keretében vállalatának nem kell aggódnia az alábbiak miatt: 

• vámügynök kijelölése (tudjuk, hogy az egyesült királyságbeli beszállítók áruja a vállalatához érkező 
áruknak valószínűleg csak a töredékét teszi ki, ezért is igyekszünk a beszállítást olyan 
zökkenőmentessé tenni, amennyire csak lehetséges) 

• vámkezelési díjak fizetése 

• a héa és a vám előre, szállítás előtti kifizetése 

• Csak annyit kell tennie, hogy feltünteti a vásárlást a héa-bevallásában, ahogy eddig is tette. 



 

 

Bár január elseje után változtatások lépnek életbe, a folyamat segítségével fenntarthatóak a héára vonatkozó 
jelenlegi kereskedelmi feltételek. 

Késedelem nélkül megkaphatja az árukat. 


