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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK 

ELNÖKE ÉS TAGJAI RÉSZÉRE 

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 23. cikkének második 
bekezdése értelmében az 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

(képviselik: Louise GRØNFELDT és HAVAS Lóránt, az Európai Bizottság Jogi 
Szolgálatának tagjai, meghatalmazotti minőségben; kézbesítési cím: Merete CLAUSEN, 
úgyszintén az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának tagja, BECH épület, 5 rue A. 
Weicker, 2721 Luxembourg; a Bizottság hozzájárul valamennyi eljárási iratnak az e-
Curia alkalmazáson keresztül történő kézbesítéséhez) az alábbi 

ÍRÁSBELI ÉSZREVÉTELEKET 

terjeszti elő az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 267. cikke szerinti 

C-291/15. számú 

előzetes döntéshozatali ügyben, amelynek keretében a Zalaegerszegi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság az 

- EURO 2004. Hungary Kft., mint felperes által a 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri 
Főigazgatósága, mint alperes ellen 

vámügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i, 2454/93/EGK 
bizottsági rendelet 181a. cikke értelmezésére irányuló kérelmet teijeszt elő. 
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Az Európai Bizottság (a továbbiakban: „Bizottság") ezúton tisztelettel benyújtja az 

Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: „Bíróság") részére az alábbi észrevételeit. 

I. AZ ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI KÉRELEM ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÜGY 
HÁTTERE 

1. A Bizottság elöljáróban megjegyzi, hogy a tények leírása az ügy alapjául szolgáló 

előzetes döntéshozatal kezdeményezése céljából elfogadott végzésben meglehetősen 

korlátozott. A végzésből az derül ki, hogy az EURO 2004 Hungary Kft. (a 

továbbiakban: "felperes") magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság 

2014. március 4-én közvetett vámjogi képviselőjén keresztül a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri 

Igazgatóságánál 13.000 kg bruttó tömegű különféle, az Európai Unión kívülről (a 

Kínai Népköztársaságból) származó áru uniós forgalomba bocsátását 

kezdeményezte elektronikus árunyilatkozat benyújtásával, a hatóság pedig részleges 

fizikai áruvizsgálatot követően az árukat forgalomba bocsátotta. Ezután fenti 

hatóság a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i, 

2913/92/EGK tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: "Vámkódex") 78. cikke alapján a 

vámáru-nyilatkozat utólagos ellenőrzéséről döntött. 

2. A NAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, 2014. június 12. napján 

kelt határozatával az utólagos ellenőrzést lezárta, és a vámáru-nyilatkozatban 

bevallott [kb. 8.200 euró2 = 2.589.926 HUF)] vámérték elvetésével az importált 

áruk végleges vámértékét a bevallottnál majdnem 20%-kal magasabban [kb. 

9.650 euró = 3.023.938 HUF] állapította meg. A döntés értelmében az egységes 

vámáru-nyilatkozat szerinti feltüntetett számlaérték és a szállítmány egyes tételeire 

vonatkozó más értékek is módosításra kerültek. A módosítás következtében felperes 

terhére a hatóság 12.970 HUF (kb. 41 euró) uniós vám és 47.784 HUF (kb. 

153 euró) általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget állapított meg. 

1 HL L 302., 1992.10.19., l.o. 

2 Az átváltás árfolyama: 1 euró = 314,46 HUF 
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3. Az indokolás szerint a vámáru-nyilatkozaton az áruk vámértéke az ügyleti érték 

alapján, a Vámkódex 29. cikkében foglaltak szerint került kimunkálásra, a 

Vámkódex 29. cikk (1) a), b), c) pontjában foglalt korlátozások, feltételek pedig az 

áruhoz nem kapcsolódtak, és a d) pont szerinti kapcsolat az ügylet felei között 

szintén nem állt fenn. 

4. A hatóság összevetette a benyújtott kereskedelmi számlát az importőr számviteli 

nyilvántartásaival, bizonylataival, illetve a csatolt banki igazolással, és az ezek 

szerinti összeg megegyezett az árunyilatkozaton feltüntetettel. Azonban a 

hatóságnak a 13. tételsor alatti 150 kg nettó tömegű "pamut anyagú edényfogó 

kesztyű" árumegnevezésű, illetve a 20. tételsorban feltüntetett 24 kg nettó tömegű 

"kötött-hurkolt mikro szálas törlőkendő" árumegnevezésű nem közösségi áru fentiek 

szerint kialakított vámértékének helyességével kapcsolatban kétsége merült fel. Az 

alperes hatóság állítása szerint a két fenti árutípus nettó kg-ra vetített vámértéke 

rendkívül alacsony számlaárra utalt a rendelkezésre álló összehasonlítható áruk 

statisztikai átlagértékéhez képest. 

5. A hatóság felhívta a felperest a vámérték helyességének bizonyítására, azonban a 

Bizottság rendelkezésére álló iratok tanulsága szerint a felperes újabb bizonyítékot 

nem bocsátott rendelkezésre, csupán akként nyilatkozott, hogy a számla szerinti 

értéket fizette meg kínai partnerének. 

6. A hatóság statisztikai adatok alapján vizsgálta, hogy milyen egységáron 

értékesítettek magyarországi importőrök részére fenti típusú termékeket, és a 

Vámkódex 30. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti "hasonló áruk ügyleti értéke" 

alapján munkálta ki a vámértéket, mivel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról 

szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések 

megállapításáról szóló, 1993. július 2-i, 2454/93/EGK bizottsági rendelet3 (a 

továbbiakban "Végrehajtási rendelet") 181a. cikk (1) bekezdés szerinti kételye a (2) 

bekezdés szerinti eljárás eredményeként is fennállt. 

3 HL L 253, 1993.10.11., l.o. 
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7. Felperes fellebbezése folytán eljárva a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és 

Pénzügyőri Főigazgatósága 2014. szeptember 12-én kelt határozatával az elsőfokú 

határozatot helybenhagyta. Az indokolás szerint a Végrehajtási rendelet 181a. cikk 

(1) és (2) bekezdése szerinti eljárás alapján helytálló döntés született, a vámhatóság 

kételye a bevallott érték elfogadhatóságával kapcsolatban racionális volt, a vámérték 

kimunkálása naprakész statisztikai adatok alapulvételével történt. 

8. Felperes kereseti kérelmet terjesztett elő a Zalaegerszegi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróságnál a fenti jogerős másodfokú határozat felülvizsgálata iránt. 

Hivatkozása szerint a vámhatóság kételyei alaptalanok voltak, az eljárásban igazolt, 

hogy a bejelentett vámérték megfelelt az árukért ténylegesen fizetett összegnek, ezt 

valamennyi okirat alátámasztotta. A hatóság pusztán amiatt nem fogadta el a 

bejelentett vámértéket, mivel a felperes, olcsón tudott vásárolni, ami pusztán jó 

üzleti kapcsolatainak köszönhető, ez pedig nem alapozhatja meg a bejelentett 

vámérték kétségbe vonását. 

9. Alperes perbeli ellenkérelmében fenntartotta a jogerős határozat indokait, 

véleménye szerint a határozat meghozatala indokoltan történt, hiszen felperes nem 

adta magyarázatát annak, mi az oka az összehasonlító statisztikai értékekhez 

viszonyítottan irreálisan alacsony árnak, nem csatolt szerződést, megrendelőt, az áru 

gyengébb minőségére sem hivatkozott, így alapos oka volt kételkednie a 

vámhatóságnak a bevallott érték helytállóságában. 

10. A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság úgy ítélte meg, hogy az előtte 

fekvő ügy olyan problémákat vet fel, ami indokolttá teszi az Európai Bíróság 

jogértelmezését, ezért 2015. május 21-én kelt végzésével az Európai Unió 

Bíróságának megkereséséről határozott és az előtte folyó jogvitát az előzetes 

döntéshozatali eljárás befejezéséig felfüggesztette. 

11. AZ ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALRA ELŐTERJESZTETT KÉRDÉSEK 

11. A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ("a kérelmet benyújtó 

bíróság") a következő kérdést terjesztette a Bíróság elé: 

„A Bizottság 1993. július 2-i 2454/92/EGK rendelete 181a. cikk rendelkezését úgy kell-e 
értelmezni, hogy azzal ellentétes azon tagállami jogalkalmazási gyakorlat, amely a 
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vámértéket "hasonló áruk ügyleti értéke" alapján határozza meg, mivel a hasonló áruk 
importja során kialakult beszerzési árak statisztikai átlagához képest a bejelentett ügyleti 
értéket irreálisan alacsonynak és így valótlannak találja annak ellenére, hogy az 
importált áruért ténylegesen kifizetett ár igazolására felhasználni kívánt számla és 
átutalási igazolás hitelességét a hatóság nem dönti meg vagy vonja egyébként kétségbe, 
viszont az importőr sem eszközöl további bizonyítást az ügyleti érték alátámasztására. " 

III. A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

12. Az alábbiakban a jelen előzetes döntéshozatali kérelemben feltett kérdések 

megválaszolásához releváns jogszabályhelyek kerülnek felsorolásra. 

13. A Vámkódex ezen ügy szempontjából releváns rendelkezései az alábbiak: 

„29. cikk 

(1) Az importált áru vámértéke az ügyleti érték, vagyis a Közösség 
vámterületére irányuló kivitel céljából történő eladáskor az áruért ténylegesen 
kifizetett vagy kifizetendő, szükség esetén a 32. és 33. cikknek megfelelően kiigazított 
ár, feltéve hogy: 

a) a vevő számára az áru feletti rendelkezésre vagy az általa történő 
felhasználásra vonatkozóan nincs egyéb korlátozás, mint: 

— amelyet a Közösség jogszabályai vagy hatóságai írnak elő vagy 
követelnek meg, 

— amelyek behatárolják azt a földrajzi területet, amelyen belül az áruk 
viszonteladásra kerülhetnek, 

vagy 

— amelyek az áru értékét jelentősen nem befolyásolják; 

b) az eladás vagy az ár nem függ olyan feltételektől vagy 
ellenszolgáltatásoktól, amelyeknek az értéke nem határozható meg az 
értékelendő árut illetően; 

c) az áruknak a vevő általi későbbi viszonteladásából, átengedéséből, vagy 
használatából származó haszon — sem közvetlenül, sem közvetve - nem 
kerül vissza az eladóhoz, kivéve ha a 32. cikkel összhangban a megfelelő 
kiigazítás elvégezhető; és 

đ) a vevő és az eladó nincs kapcsolatban egymással, vagy ha a vevő és az 
eladó kapcsolatban áll egymással, az ügyleti érték a (2) bekezdés 
értelmében vámcélokra elfogadható. 

(...) 
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30. cikk 

(1) Ha a vámérték a 29. cikk alapján nem határozható meg, akkor a (2) 
bekezdés a), b), c) és d) pontját kell alkalmazni - ebben a sorrendben - addig az 
első olyan pontig, amely szerint a vámérték meghatározható, figyelembe véve 
ugyanakkor, hogy a c) és d) pont alkalmazásának sorrendje a nyilatkozattevő 
kérelmére felcserélhető; a bekezdés sorrendben következő pontjának rendelkezései 
csak akkor alkalmazhatók, ha a vámérték nem határozható meg az adott pont 
szerint. 

(2) Az e cikk alapján meghatározott vámérték: 

( . . . )  

b) a Közösségbe irányuló exportra eladott és az áru értékelésével azonos 
vagy közel azonos időpontban exportált hasonló áru ügyleti értéke; 

(...) 

31. cikk 

(1) Ha az importált áru vámértéke a 29. vagy 30. cikk alapján nem 

határozható meg, azt a Közösségben rendelkezésre álló adatok alapján, az alábbi 

elvekkel és általános rendelkezésekkel összhangban lévő indokolt eszközök 

segítségével kell meghatározni: 

— az 1994-es Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. cikkének 

végrehajtásáról szóló egyezmény, 

— az 1994-es Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. cikke, 

— e fejezet rendelkezései. 

(2) Az (1) bekezdés értelmében a vámértéket nem lehet a következők alapján 

meghatározni: 

a) a Közösség területén előállított áru közösségbeli eladási ára; 

b) olyan rendszer, amely két alternatív érték közül a magasabbat veszi a 
vámérték meghatározásának alapjául; 

c) az áruknak az exportáló országbeli belföldi piaci ára; 

d) az előállítás költsége, amely a 30. cikk (2) bekezdése d) pontjának 
megfelelően az azonos vagy hasonló árura meghatározott számított 
értékektől eltér; 
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e) valamely, a Közösség vámterületének részét nem képező országba 
irányuló kiviteli ár; 

j) minimális vámértékek; vagy 

g) tetszőleges vagy fiktív érték. 

C. A vámáru-nyilatkozatok utólagos ellenőrzése 

78. cikk 

(1) A vámhatóság saját kezdeményezésére vagy a nyilatkozattevő kérelmére, 
az áru kiadása után módosíthatja a vámáru-nyilatkozatot. 

(2) A vámhatóság az áru kiadása után, és azért, hogy meggyőződjön a 
vámáru-nyilatkozatban szereplő adatok pontosságáról, megvizsgálhatja az érintett 
áruval kapcsolatos import vagy export műveletekre, vagy az ezt követő, ezen árukat 
érintő kereskedelmi ügyletekre vonatkozó adatokat és kereskedelmi okmányokat. Az 
ilyen vizsgálat a nyilatkozattevő, az említett műveletekben üzlettársi minőségben 
közvetlenül vagy közvetve részt vevő valamilyen más személy, vagy az említett 
okmányt és adatokat üzleti célból birtokában tartó valamilyen más személy 
telephelyén végezhető el. A vámhatóság, amennyiben erre még lehetőség van, meg is 
vizsgálhatja az árut. 

(3) Ha a vámáru-nyilatkozat felülvizsgálata vagy utólagos ellenőrzése azt 
jelzi, hogy az érintett vámeljárást szabályozó rendelkezéseket helytelen vagy hiányos 
adatok alapján alkalmazták, a vámhatóság, a megállapított rendelkezésnek 
megfelelően és a rendelkezésére álló új információk figyelembevételével meghoz 
minden szükséges intézkedést a helyzet rendezésére. 

14. A Végrehajtási rendelet ezen ügy szempontjából releváns rendelkezései az alábbiak: 

„151. cikk 

(1) A Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének b) pontja (hasonló áruk ügyleti 
értéke) alkalmazásakor a vámértéket olyan hasonló áruk ügyleti értéke alapján kell 
megállapítani, amelyeket ugyanazon a kereskedelmi szinten és lényegében 
ugyanakkora mennyiségben adtak el, mint az értékelendő árukat. Ha ilyen eladás 
nem található, olyan hasonló áruk ügyleti értékét kell alapul venni, amelyeket más 
kereskedelmi szinten és/vagy más mennyiségben adtak el, kiigazítva azt az eltérő 
kereskedelmi szintből és/vagy mennyiségből adódó eltérésekkel, feltéve, hogy ezek a 
kiigazítások olyan bemutatott bizonyítékon alapulnak, amelyekből - függetlenül 
attól, hogy a kiigazítás értéknövekedést vagy értékcsökkenést eredményez -
egyértelműen megállapítható a kiigazítás indokoltsága és pontossága. 
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r-; 

178. cikk 

(...) 

(4) Az (1) bekezdésben előírt vámértékbevallásnak a vámhivatal számára 
történő benyújtása — a büntetőjogi rendelkezések esetleges alkalmazásának sérelme 
nélkül - egyenértékű a (2) bekezdésben említett személy felelősségvállalásával az 
alábbiak tekintetében: 

— a vámértékbevallásban megadott adatok pontossága és teljessége, 

— ezen adatok alátámasztásaként benyújtott okmányok hitelessége, és 

— az áruk vámértékének meghatározásához szükséges bármely további adat 

vagy okmány benyújtása. 

(...) 

181a. cikk 

(1) A vámhatóságok nem kötelesek a behozott áruk vámértékét az ügyleti 
érték szerinti módszer alkalmazásával meghatározni abban az esetben, ha a (2) 
bekezdés rendelkezéseiben meghatározott eljárásnak megfelelően alapos okuk van 
kételkedni abban, hogy a bevallott érték a Vámkódex 29. cikkében hivatkozott teljes 
megfizetett vagy megfizetendő összeget jelenti. 

(2) Ha a vámhatóság részéről az (1) bekezdésben említett kételyek merülnek 
fel, a 178. cikk (4) bekezdésének rendelkezései szerint további információk 
szolgáltatását kérheti. Ha a vámhatóság kételyei ezt követően továbbra is 
fennállnak, a vámhatóság kötelesek a végleges határozat meghozatalát megelőzően 
a kételyeit alátámasztó indokokról szükség esetén írásban értesíteni az érintett 
személyt, és lehetőséget biztosítani számára azok megválaszolására. A végleges 
határozatról és az azt alátámasztó indokolásról a vámhatóság az érintett személyt 
köteles írásban tájékoztatni 
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IV. JOGI ELEMZÉS 

15. A Bizottság elöljáróban megjegyzi, hogy az Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi 

Egyezmény VII. cikkének végrehajtására vonatkozó 1994. évi egyezmény (a 

vámérték megállapításáról szóló WTO-egyezmény, a továbbiakban: "WTO 

Vámérték Egyezmény") rendelkezéseit az uniós jogba a Vámkódex 28-36. cikkei 

emelik át. A WTO Vámérték Egyezmény szerint a vámérték megállapításakor 

elsődlegesen az ügyleti értéket kell alapul venni. Az uniós jogban ez az elv a 

Vámkódex 29. cikkében található. A WTO Vámérték Egyezmény szerint 

amennyiben a vámértéket nem lehet az ügyleti érték alapján megállapítani, akkor az 

erre a célra előírt eljárást kell alkalmazni (lásd a Vámkódex 30. és 31. cikkét). 

16. A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint "a vámérték megállapítására 

vonatkozó közösségi szabályozás méltányos, egységes és semleges rendszer 

létrehozására irányul, amely kizárja az önkényes és fiktív vámértékek 

alkalmazását", továbbá a vámértéknek "tükröznie kell a behozott áru valós 

gazdasági értékét, és tartalmaznia kell ezen áru minden gazdasági értékkel 

rendelkező elemét".4 

17. A Végrehajtási rendelet 181a. cikkének rendelkezései a Világkereskedelmi 

Szervezet (WTO) Vámérték-megállapító Bizottságának keretében hozott döntését5 

ültetik át az uniós jogba. Az említett 181a. cikk kimondja, hogy a vámhatóságok 

nem kötelesek a behozott áruk vámértékét az ügyleti érték szerinti módszer 

alkalmazásával meghatározni abban az esetben, ha "megfelelően alapos okuk" van 

feltételezni, hogy a bevallott érték nem a teljes megfizetett vagy megfizetendő 

összeget jelenti és kételyeik azután is fennállnak, hogy az érintett személyt minden 

releváns adat szolgáltatására és minden kiegészítő okmány benyújtására felhívták, 

valamint megfelelő lehetőséget biztosítottak számára, hogy az említett kételyeket 

alátámasztó indokokról kifejtse az álláspontját.6 

4 Lásd a C-256/07. sz. Mitsui & Co. Deutschland ügyben hozott ítélet [ECLI:EU:C:2009:167] 20. 
pontját és az ott idézett esetjogot. 

5 A Világkereskedelmi Szervezet Vámérték-megállapító Bizottságának (WTO Valuation Committee) 
1995. május 12-i döntése. 

6 Lásd a C-263/06. sz. Carboni e derivati ügyben hozott ítélet 52. pontját. 
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18. A kérdést benyújtó bíróság a 181a. cikk értelmezésével kapcsolatban kéri a Bíróság 

iránymutatását. Mint a referáló nemzeti bíróság beadványának 8. és 9. pontjából 

kiderül, a nemzeti bíróság arra keresi a választ, hogy az illetékes vámhatóság 

részéről jogszerűen felmerülhet-e "alapos kétely" a vámérték pontosságát illetően 

abban az esetben, ha az azt alátámasztó okmányok hitelességéhez nem férhet kétség. 

Jogszerű lehet-e az a hatósági jogalkalmazás, ami annak ellenére a Vámkódex 30-

31. cikkében leírt, a vámérték meghatározásának másodlagos módszereihez fordul, 

hogy a Vámkódex 29. cikkében leírt főszabály szerinti módszerrel meghatározható 

vámértékkel kapcsolatos alapos kétely egyetlen indoka az, hogy az okiratok szerinti 

beszerzési ár alatta marad a hasonló áruk átlagos beszerzési árának. 

19. Meg kell jegyezni, hogy a Végrehajtási rendelet 181a. cikke csak a Vámkódex 29. 

cikke szerinti, "elsődleges", az ügyleti érték alapján számított vámérték

meghatározási módszerre vonatkozik. Amennyiben ez a módszer az eljáró hatóság 

megítélése szerint a 181a. cikk alapján nem vezet elfogadható eredményre, akkor a 

Vámkódex egyéb, másodlagos vámérték-meghatározási módszereihez lehet 

folyamodni. Ezek a módszerek a Vámkódex 30. Cikke (2) bekezdésének (a) 

pontjában meghatározott módszertől ("az áru értékelésével azonos vagy közel 

azonos időpontban exportált azonos áru ügyleti értéke") a 31. cikkben 

meghatározott, más indokolt eszközök igénybevételéig terjed.7 

20. A Bizottság megjegyzi, hogy a vámhatóságoknak az eljárásuk során tiszteletben kell 

tartaniuk a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint 

a védelemhez való jogot, amelyek az uniós jog alapelvei és az Unió Alapjogi 

Chartájában is helyet kaptak (lásd a Charta 47. és 48. cikkeit). A Charta 41. cikke a 

megfelelő ügyintézéshez való jogot is lefekteti.8 

21. A Vámkódex 30. cikk (1) bekezdése az illetékes hatóság számára előírja, hogy az 

értékelési módszerek belső hierarchiáját kövesse, a 29. cikkben előírt elsődleges 

vámérték-meghatározási módszerrel kezdve.9 Ebből következően, figyelemmel a 

7 Lásd Mazák Főtanácsnoknak a fentebb hivatkozott C-263/06 Carboni e derivati ügyben ismertetett 
indítványa 67. pontját. 

8 Ezzel kapcsolatban lásd a C-166/13. sz. Mukarubega ügyben hozott ítélet 42-50. pontjait és az ott 
idézett esetjogot. 

9 Lásd a fent hivatkozott C-263/06 Carboni e derivati ügyben hozott ítélet 56. pontja. 
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fenti 20. pontban foglaltakra, így különösen a megfelelő ügyintézéshez való jogból 

következő elvárásokra is, továbbá az adott ügyre jellemző releváns kockázati 

faktorokra az illetékes hatóság a 181a. cikket felhívva nem választhat szabadon, 

tetszése szerint a 30. és 31. cikkben felsorolt másodlagos vámérték-meghatározási 

módszerek között. A hatóságnak követnie kell a meghatározott hierarchiát és 

minden esetben megfelelően elemeznie és indokolnia kell, hogy a hierarchia szerint 

sorban következő módszer miért nem megfelelő a vámérték meghatározására. 

22. A hatóságnak a fentiek alapján különösen a következő megfontolásokat kell 

mérlegelnie: (1) miért merült fel a hatóságban alapos kétely; (2) miért minősül a 

kétely alaposnak; (3) az érintett személy által szolgáltatott kiegészítő információ 

miért nem volt elegendő a kétely eloszlatására; (4) hogyan, milyen módszerrel 

számolták újra a vámértéket; és (5) miért nem a hierarchiában előrébb álló számítási 

módszert használt a hatóság. 

23. Mivel jelen ügyben a kérdést feltevő bíróság végzése kevés releváns adatot 

tartalmaz, ezért a kétely alaposságának megállapítása a nemzeti bíróságra hárul az 

ügy részleteinek ismeretében. Az alperes hatóság megállapítása, miszerint a 

bevallott ügyleti érték a hasonló áruk behozatali értékének statisztikai átlagához 

képest "irreálisan alacsony" egy olyan jel, ami részét képezi a fenti 21. pontban 

vázolt kockázati faktorok elemzésnek. A tény, hogy az egyik árucikk (13. tételsor) 

esetében a statisztikai átlagtól való eltérés több, mint az átlagár 50%-a, a Bizottság 

szerint már önmagában fontos indikátor, amit a nemzeti bíróság figyelembe kell, 

hogy vegyen elemzésében, amikor arról dönt, hogy az illetékes vámhatóság 

jogszerűen döntött-e, amikor alapos kételyére hivatkozva nem fogadta el a bevallott 

vámértéket. 

24. Jelen ügy kontextusában a Bizottság fontosnak tarja megjegyezni, hogy az áruk 

vámértékének szándékos alulértékelése létező és valós jelenség az Unióban. Az 

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) már évek óta kiemelt figyelmet szentel 

vámérték alulértékelésének és a közelmúltban speciálisan a Kínából érkező árukra 

koncentrált vizsgálataiban.10 A vámhatóságok számára az ilyen általános kockázati 

tényezők is fontosak vizsgálataik során. A jelen eljárás tárgyát képező ügyben az 

10 Errò lásd részletesebben az OLAF sajtóközleményét: http://ec.europa.eu/anti fraud/documėnts/oress-
releases/snake ip 14 1001 en.pdf (utoljára letöltve 2015. szeptember 22-én). 
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áruk származási helyére figyelemmel a magyar hatóságoknak jó okuk volt arra, 

hogy a megszokottnál bizalmatlanabbul kezeljék az adott szállítmányt és hogy 

kételyeik legyenek a bevallott vámérték megfelelőségét illetően. 

25. Az ügyet értékelő nemzeti bíróságnak elemzése során figyelemmel kell lennie arra, 

hogy a Végrehajtási rendelet 181a. cikkének minden egyes fordulatát jelen eset 

egyedi körülményeire kell alkalmaznia. A bevallott vámérték megfelelőségének 

vizsgálatakor figyelembe veheti például a behozott áru esetleges gyengébb 

minőségét és más releváns tényeket (könyvelési, számviteli specifikumok, a teljes 

könyvelési ciklus, kereskedelmi, pénzügyi adatok). 

26. Végezetül a Bizottság rámutat, hogy ellentétben azzal, mint amit a kérdést benyújtó 

bíróság végzésének 9. pontja sugall, jelen esetben az "alapos kétely", ami az 

illetékes hatóságot a Végrehajtási rendelet 181a. cikkének alkalmazásához vezette, 

nem az ügyleti értéket bizonyító dokumentumok hitelességének 

megkérdőjelezéséből ered. A 181a. cikk alkalmazásának szempontjából a 

dokumentumok hitelessége vagy annak hiánya nem döntő tényező. Egy 

dokumentum lehet hiteles, de pontatlan vagy téves információn alapuló. A 

hitelesség tehát csak egy tényező a sokból, amit a hatóságoknak a 181a. cikk 

alkalmazásakor figyelembe kell venniük. Vagyis a dokumentumok hitelessége még 

önmagában nem vonja el az eljáró hatóság jogát arra, hogy alapos kételyei legyenek 

a vámérték megfelelőségével kapcsolatban. 
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V. A FELTETT KÉRDÉSRE ADANDÓ VÁLASZ 

27. A fent kifejtett indokok alapján a Bizottság tisztelettel azt indítványozza, hogy a 

Bíróság az előzetes döntéshozatali kérdésekre a következőképpen válaszoljon: 

A Bizottság 1993. július 2-i 2454/92/EGK rendelete 181a. cikkének rendelkezéseit 
úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes azon tagállami jogalkalmazási 
gyakorlat, amely a vámértéket a 2913/92 (EGK) tanácsi rendelet 30. és 31. cikkében 
foglalt másodlagos vámérték-meghatározó módszerek egyike alapján határozza 
meg, mint pl. "hasonló áruk ügyleti értéke", amennyiben az adott ügy 
körülményeinek alapos vizsgálata után arra a megfelelően indokolt következtetésre 
jut, hogy a bejelentett ügyleti értékkel megegyező vámérték valódisága nem 
elfogadható. 

Louise GRØNFELDT HAVAS Lóránt 

A Bizottság meghatalmazott képviselői 
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