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Brüsszel, 2020. december 10.
REV2 – a 2020. március 31-i közlemény
(REV1)1 helyébe lép

KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A JÖVEDÉKI ADÓK TERÜLETÉRE
VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, és „harmadik
ország”2 lett. A kilépésről rendelkező megállapodás3 2020. december 31-ig tartó átmeneti
időszakot ír elő. Eddig az időpontig az uniós jog teljes egészében alkalmazandó az
Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban4.
Az EU és az Egyesült Királyság az átmeneti időszak alatt tárgyalásokat fog folytatni egy
új partnerségre irányuló, szabadkereskedelmi övezetet létrehozó megállapodásról. Nem
biztos azonban, hogy az átmeneti időszak végéig hatályba lép egy ilyen megállapodás.
Mindenesetre egy ilyen megállapodás a piacra jutás feltételei tekintetében nagyon eltérő
viszonyt teremtene, mint amelynek keretében az Egyesült Királyság a belső piacon, 5 az
EU vámuniójában, valamint a héa (hozzáadottérték-adó) és a jövedéki adó területén részt
vesz.
Ezért valamennyi érdekelt felet és különösen a gazdasági szereplőket emlékeztetjük az
átmeneti időszak lejártától irányadó jogi helyzetre (lásd alább az A. részt). Ez a
közlemény a kilépésről rendelkező megállapodásnak a kilépéssel kapcsolatos egyes
releváns rendelkezéseit (lásd alább a B. részt), valamint az átmeneti időszak lejártától
Észak-Írországra alkalmazandó szabályokat (lásd alább a C. részt) is kifejti.

1

A REV2 az Egyesült Királyságnak az EMCS-től való elválasztásával kapcsolatos kérdésekkel
foglalkozik, és tisztázza a szállítások megosztásával kapcsolatos kérdéseket.

2

A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.

3

Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az
Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.) („a kilépésről
rendelkező megállapodás”).

4

A kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkében meghatározott egyes kivételekkel, amelyek
egyike sem releváns e közlemény szempontjából.

5

Nevezetesen a szabadkereskedelmi megállapodás nem tartalmaz olyan belső piaci elveket (az áruk és a
szolgáltatások területén), mint a kölcsönös elismerés, a származási ország elve és a harmonizáció. A
szabadkereskedelmi megállapodás emellett nem szüntet meg – többek között az áruk származására és
alapanyagaira vonatkozó – vámalakiságokat és vámellenőrzéseket, és nem töröl el behozatali és
kiviteli tilalmakat és korlátozásokat.

Tanács az érdekelt felek részére:
Az e közleményben ismertetett következmények kezelése érdekében a Bizottság
különösen a következőket javasolja a jövedéki termékek kereskedelmében részt vevő
érdekelt feleknek:
− ismerjék meg a jövedéki termékeknek az Egyesült Királysággal folytatott
kereskedelmében alkalmazandó új eljárásokat és kötelezettségeket;
− a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 2021. május 31.6 előtt zárják le az átmeneti
időszak lejárta után még folyamatban lévő szállításokat; valamint
− amennyiben az EU területén található adóraktárak csak az Egyesült Királyságban
letelepedett adóraktári engedélyeshez kapcsolódnak, tegyenek meg minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy azokat egy uniós tagállamban letelepedett
adóraktári engedélyes ellenőrzése alá helyezzék.
A. AZ ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTÁTÓL IRÁNYADÓ JOGI HELYZET
Az átmeneti időszak lejártától a jövedéki adókra vonatkozó uniós szabályok, és
különösen a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló, 2008. december
16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv7 már nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra8. Ez
különösen az alábbi következményekkel jár:
1.

AZ EU-BA IRÁNYULÓ IMPORT ÉS AZ EU-BÓL SZÁRMAZÓ EXPORT
A 2008/118/EK irányelv értelmében a jövedéki termékek adófelfüggesztés9 mellett
vagy a szabad forgalomba bocsátást („adó fizetve”)10 követően szállíthatók az uniós
tagállamok között. Az előbbi esetben (adófelfüggesztés) előfeltétel a gazdálkodók
nyilvántartásba vétele és engedélyezése; emellett az eljárások számítógépesítve
vannak, és a szállításfelügyelet területén az EMCS11, a jövedéki termékekkel

6

Ezt az időpontot a kilépésről rendelkező megállapodás határozza meg (a kilépésről rendelkező
megállapodás 52–53. cikke és IV. mellékletének II. része).

7

HL L 9., 2009.1.14., 12. o.

8

Az uniós jövedéki szabályok Észak-Írországra való alkalmazhatóságával kapcsolatban lásd e
közlemény C. részét.

9

A 2008/118/EK irányelv IV. fejezete.

10

A 2008/118/EK irányelv V. fejezete.

11

Jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszer.

2

foglalkozó gazdálkodók nyilvántartásba vétele területén pedig az SEED12
páneurópai informatikai rendszer támogatásával valósulnak meg.
Az átmeneti időszak lejártától ez a rendszer már nem vonatkozik a jövedéki
termékeknek az Egyesült Királyság és az EU közötti szállítására. Ettől az időponttól
kezdve a jövedéki termékeknek az Egyesült Királyságból az EU-ba, illetve fordítva
történő szállítása importtá, illetve exporttá válik. Ez a következőket jelenti:


A jövedéki termékeknek az Egyesült Királyságból az EU jövedéki területére
történő beléptetése importnak fog minősülni. Az egyesült királyságbeli
gazdasági szereplők már nem használhatják az EMCS-t az EU-ba irányuló
szállításokhoz. Az uniós gazdasági szereplőknek az EMCS-t kell használniuk az
EU-ba való belépés helyétől a végső rendeltetési helyre történő
továbbszállításhoz („közvetett behozatal”)13. Az uniós vámalakiságokat
teljesíteni kell, mielőtt az ilyen közvetett behozatal megkezdődhet.



A jövedéki termékeknek az EU jövedéki területéről az Egyesült Királyságba
történő kiléptetése exportnak fog minősülni. Az EMCS a továbbiakban nem lesz
önmagában alkalmazandó az EU-ból az Egyesült Királyságba irányuló
jövedékitermék-szállításokra, és a jövedékitermék-felügyelet az EU-ból való
kilépés helyén megszűnik. Ezért a jövedéki termékeknek az Egyesült
Királyságba történő szállításához kiviteli árunyilatkozatra, valamint elektronikus
adminisztratív okmányra (EAO) lesz szükség. Az uniós gazdasági szereplőknek
az EMCS-t kell használniuk a feladás helyétől a kilépési pontra történő
szállításhoz („közvetett kivitel”)14.



Az uniós jövedéki rendszer irányítását illetően, az átmeneti időszak lejártától:
o érvénytelen lesz az Egyesült Királyságban letelepedett gazdálkodóknak
az SEED-ben történő nyilvántartásba vétele és engedélyezése. Ebből
következően az érintett gazdálkodóknak nem lesz módjuk új EAO-kat
küldeni és fogadni.
o nem lesz lehetőség az Egyesült Királyságban letelepedett gazdálkodók
nyilvántartásba vételét és engedélyezését létrehozni vagy módosítani.
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Jövedékiadatcsere-rendszer.

13

A „közvetett” behozatal ebben az összefüggésben az egyik tagállamban kezdődő és egy másik
tagállamban végződő jövedékitermék-szállításra vonatkozik. Az importálás helyéről az ugyanazon
tagállamban található rendeltetési helyre történő szállítás (közvetlen behozatal) esetében az EMCS és
az adózott árukra vonatkozó közös rendelkezések alkalmazására vonatkozhatnak nemzeti
egyszerűsítések, de a vámalakiságokat továbbra is követni kell. A jövedéki termékek közvetett
szállítása esetén a továbbiakban nem lesz lehetőség az adózott árukra vonatkozó rendelkezések
alkalmazására.
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A „közvetett” kivitel ebben az összefüggésben az egyik tagállamban kezdődő és egy másik
tagállamban végződő jövedékitermék-szállításra vonatkozik. Amennyiben a feladás helyéről az EUból való kilépés helyére történő szállításra egyetlen tagállamban kerül sor (közvetlen kivitel), az
EMCS és az adózott árukra vonatkozó közös rendelkezések alkalmazására vonatkozhatnak nemzeti
egyszerűsítések, de a vámalakiságokat továbbra is követni kell. A jövedéki termékek közvetett
szállítása esetén a továbbiakban nem lesz lehetőség az adózott árukra vonatkozó rendelkezések
alkalmazására.
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o az Egyesült Királyságban letelepedett adóraktár-engedélyesek
engedélyezése érvénytelen lesz. Az általuk irányított adóraktárak többé
nem fognak tudni bonyolítani az EU-n belül adófelfüggesztés alatti
határkeresztező jövedékitermék-szállításokat.
o az SEED-adatok nem kerülnek megosztásra az Egyesült Királysággal.
Ebből következően:
 az SEED-adatok nem kerülnek szinkronizálásra az Egyesült
Királyság informatikai rendszereivel,15
 az Egyesült Királyság nem rendelkezik többé hozzáféréssel az
„SEED on WEB” felülethez (az SEED „humán” felhasználói
felületéhez, amely lehetővé teszi az SEED-adatok olvasását és
módosítását).
o az Egyesült Királyság és az uniós tagállamok nem ismerik el
automatikusan egymás viszonylatában kölcsönösen a biztosítékokat;
o az Egyesült Királyság és az uniós tagállamok nem ismerik el
automatikusan egymás viszonylatában kölcsönösen a mentességeket;
o az Egyesült Királyság és az uniós tagállamok nem kezelik közösen a
jövedékiadó-tartozásokat; valamint
o nem lesz jogi alapja az egyesült királyságbeli feladók és/vagy címzettek
részére nyújtott biztosítékok lehívásának.
KILÉPÉSRŐL RENDELKEZŐ MEGÁLLAPODÁSNAK A KILÉPÉSSEL KAPCSOLATOS
EGYES RELEVÁNS RENDELKEZÉSEI

B. A

1.

A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FOLYAMATBAN LÉVŐ SZÁLLÍTÁSA AZ ÁTMENETI IDŐSZAK
LEJÁRTAKOR

A kilépésről rendelkező megállapodás 52. cikke előírja, hogy a jövedéki
termékeknek az EU és az Egyesült Királyság között az átmeneti időszak lejártakor
„folyamatban lévő” szállítása EU-n belüli határkeresztező jövedékitermékszállításként kezelendő16.
Ez különösen a következőket jelenti az átmeneti időszak lejártakor folyamatban lévő
szállítások esetében:

15

Ez egyben azt is jelenti, hogy az átmeneti időszak lejártától az EU és az Egyesült Királyság egymás
gazdálkodóinak adatairól csupán egy, az átmeneti időszak lejártának időpontjában, az utolsó
szinkronizáláskor készült „pillanatképet” fognak látni.

16

Az Egyesült Királyság tájékoztatta a Bizottság szolgálatait, hogy december 31. után nem tudja
fenntartani az EMCS meglévő elektronikus összeköttetését. Az Egyesült Királyság és a Bizottság
szolgálatai azonban alternatív módszereket fogadtak el ezen információk cseréjére (lásd alább).

4



az Egyesült Királyság illetékes hatósága által az átmeneti időszak lejárta
előtt jóváhagyott bármely elektronikus adminisztratív okmánnyal (EAO),
egyszerűsített adminisztratív kísérőokmánnyal (SAAD) vagy jövedéki
üzemszüneti kísérőokmánnyal továbbra is érvényesen igazolható az áruk
uniós státusa17;



az Egyesült Királyság illetékes hatósága által 2021. május 31-ig18
jóváhagyott átvételi elismervény, kiviteli jelentés, SAAD 3. példány vagy
egyéb jövedéki okmány, amely igazolja a folyamatban lévő szállítás
befejezését, továbbra is érvényesen igazolja a jövedékitermék-szállítás
befejezését;



az Egyesült Királyság illetékes hatósága által 2021. május 31-ig
jóváhagyott bármely ellenőrzési jelentés, eseményjelentés, vagy egyéb
okmány, amely folyamatban lévő szállítást érint (pl. igazolja az áruk
megsemmisítését), továbbra is érvényes;



2021. május 31-ig az Egyesült Királyság minden vámhivatalának
valamennyi jövedéki feladata szerepel a vámhivatalok jegyzékében;



a jövedéki informatikai rendszerek kódlistáit 2021. május 31-ig osztják
meg az Egyesült Királysággal.

Azonban ez azt is jelenti, hogy az átmeneti időszak lejártától


folyamatban lévő szállítás esetén az Egyesült Királyság által a rendeltetési
hely megváltoztatása vagy a megosztás nem lehetséges



a rendeltetési hely megváltoztatására vagy az Egyesült Királyságba
irányuló, folyamatban lévő szállítás megosztására csak akkor kerülhet sor,
ha az új rendeltetési hely(ek) az EU-ban19 található(k), nem pedig az
Egyesült Királyságban.



nem kezdődhet olyan új EU-n belüli jövedékitermék-szállítás, amely az
Egyesült Királyságból indul ki vagy oda irányul; emiatt nem lehet majd új
EAO-t vagy SAAD-t hozzárendelni ilyen szállításokhoz.

Az átmeneti időszak lejártakor folyamatban lévő szállításokra vonatkozó
rendelkezések 2021. május 31-én20 megszűnnek. Ezen időpontot követően a
17

Míg a kilépésről rendelkező megállapodás lefedi ezeket a helyzeteket, az EU-ba 2021. január 1-je után
belépő jövedéki termékeket mindazonáltal vámfelügyeletnek kell alávetni. Egy nyitott EMCS-szállítás
vagy egy adózott árukat kísérő okmány, amely szerint a szállítás 2021. január 1-je előtt kezdődött, az
uniós státus igazolásaként szolgál, és lehetővé teszi az áruk vám megfizetése, vagy vám-árunyilatkozat
kitöltése nélküli áthaladását. A folyamatban lévő jövedéki eljárások rendesen lezárulnak.

18

Ezt az időpontot a kilépésről rendelkező megállapodás határozza meg (a kilépésről rendelkező
megállapodás 52–53. cikke és IV. mellékletének II. része).

19

Mindenesetre a rendeltetési hely megváltoztatása vagy a szállítás megosztása nem eredményezhet új
szállítást az Egyesült Királyságban található rendeltetési helyre vonatkozóan.

20

A kilépésről rendelkező megállapodás 52–53. cikke és IV. mellékletének II. része.

5

szállításokat nem lehet majd a rendes szabályok szerint lezárni, és az ilyen árukat
teljes körű behozatali és kiviteli eljárásoknak kell alávetni.
Ez azt jelenti, hogy az átmeneti időszak lejártakor folyamatban lévő és 2021. május
31-ig be nem fejeződött szállításokra az alábbiak vonatkoznak:

2.



ezek az Egyesült Királyságból kiinduló és az oda irányuló folyamatban
lévő jövedékitermék-szállítások harmadik országból kiinduló, illetve
harmadik országba irányuló szállításnak tekintendők, annak minden
következményével együtt (például az áru nem uniós státusa, alkalmazandó
vámeljárások, jövedékiadó-fizetési kötelezettség, az áru lefoglalása
szabálytalanság esetén);



az Egyesült Királyság illetékes hatósága által jóváhagyott EAO-kkal,
SAAD-okkal és jövedéki üzemszüneti kísérőokmányokkal a jövedéki
termékek behozatalakor nem lesz érvényesen igazolható az áruk uniós
státusa;



az Egyesült Királyság illetékes hatósága által 2021. május 31-et követően
jóváhagyott átvételi elismervénnyel, kiviteli jelentéssel, SAAD 3.
példánnyal vagy egyéb jövedéki okmánnyal, amely igazolja a folyamatban
lévő szállítás befejezését, már nem lesz jogilag érvényesen igazolható e
szállítás befejezése, mindazonáltal felhasználható lesz alternatív átvételi
igazolásként;



az Egyesült Királyság illetékes hatósága által 2021. május 31-et követően
jóváhagyott bármely ellenőrzési jelentés, eseményjelentés, vagy egyéb
okmány, amely folyamatban lévő szállítást érint (pl. igazolja az áruk
megsemmisítését), nem lesz érvényes;



nem lesz mód arra, hogy az Egyesült Királyság és az uniós tagállamok az
EU által üzemeltetett kommunikációs platformokon, például a CCN-en
keresztül jövedékitermék-szállításra vonatkozó elektronikus üzeneteket
cseréljenek egymással; következésképpen az Egyesült Királyság és az
uniós tagállamok között nem kerülhet sor a jövedékitermék-szállítás valós
idejű felügyeletéhez közvetlenül kapcsolódó EMCS-üzenetek21 cseréjére;

IGAZGATÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, BEHAJTÁS
A kilépésről rendelkező megállapodás 99. cikkének (2) bekezdése (az átmeneti
időszak lejártát követő négy évig) folyamatos igazgatási együttműködést ír elő az
uniós tagállamok és az Egyesült Királyság között az átmeneti időszak lejárta előtt
megkezdett szállítások tekintetében22.

21

22

A jövedékitermék-szállítás valós idejű felügyeletéhez közvetlenül kapcsolódó EMCS-üzenetek a
következőket foglalják magukba: EAO, jövedékitermék-szállításra vonatkozó emlékeztető, átvételi
elismervény, kiviteli jelentés, rendeltetési hely megváltoztatása, az átirányított EAO-ról szóló értesítés,
megosztás, törlés, riasztás, elutasítás, késedelmes szállításra vonatkozó magyarázat, a hiány okaira
vonatkozó magyarázat, megszakítás, ellenőrzési jelentés és eseményjelentés.
Az ebben a helyzetben lévő gazdálkodók adatait és engedélyeit az SEED négy évig fogja megőrizni,
ami lehetővé teszi a folyamatban lévő szállítások lezárását, valamint azt, hogy az uniós tagállamok
ellenőrei és más munkatársai hozzáférjenek az egyesült királyságbeli gazdálkodók adataihoz.
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A kilépésről rendelkező megállapodás 100. cikke előírja, hogy e szállításokkal
kapcsolatban (az átmeneti időszak lejártát követő öt évig) folytatni kell a behajtásra
irányuló segítségnyújtást.
3.

STATISZTIKA ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS KEZELÉSE
2021. január 1-jétől 2021. május 31-ig az Egyesült Királyság hozzáférhet a CS/MISE
központi informatikai alkalmazás által biztosított, a jövedéki termékekkel kapcsolatos
transzeurópai informatikai rendszerekben elérhető operatív statisztikákhoz, de csak
azokban az esetekben, amikor az Egyesült Királyság az EMCS-szállítás feladás helye
szerinti vagy rendeltetési országa. A CS/MISE központi informatikai komponens által
szolgáltatott, az elérhetetlenségre vonatkozó információk szintén 2021. május 31-ig
állnak rendelkezésre.

C. AZ

ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN
ADÓJÁRA ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN

AZ ÁRUK JÖVEDÉKI

Az átmeneti időszak lejártától az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv
alkalmazandó23. Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvhöz az Északírországi Nemzetgyűlésnek időről-időre egyetértését kell adnia, az első alkalmazási
időszak az átmeneti időszak lejártát követő négy évig tart24.
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv egyes uniós jogi rendelkezéseket
Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban is
alkalmazandóvá tesz. A jegyzőkönyv azt is megállapítja, hogy azokban az esetekben,
amikor Észak-Írország tekintetében uniós szabályok alkalmazandók az Egyesült
Királyságra és az Egyesült Királyságban, Észak-Írország tagállamnak fog minősülni25.
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy az uniós
jövedéki szabályok Észak-Írország tekintetében alkalmazandók az Egyesült Királyságra
és az Egyesült Királyságban26.
Ez azt jelenti, hogy az e közlemény A. és B. részében az EU-ra történő hivatkozásokat
úgy kell érteni, hogy azok Észak-Írországot is magukban foglalják, míg az Egyesült
Királyságra történő hivatkozásokat úgy kell érteni, mint amelyek csak Nagy-Britanniára
vonatkoznak.
Konkrétabban ez többek között a következőket jelenti:


Az Észak-Írország és az Egyesült Királyság más részei közötti áruszállításokkal
kapcsolatos ügyleteket a jövedéki adóra vonatkozó uniós szabályok
alkalmazásában importnak vagy exportnak kell tekinteni.

23

A kilépésről rendelkező megállapodás 185. cikke.

24

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 18. cikke.

25

A kilépésről rendelkező megállapodás 7. cikkének (1) bekezdése, az Írországról/Észak-Írországról
szóló jegyzőkönyv 13. cikkének (1) bekezdésével együtt.

26

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 8. cikke, valamint 3. mellékletének 2. szakasza.
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Az Észak-Írország és az uniós tagállamok közötti jövedékitermék-szállítást a
tagállamok közötti szállításként kell kezelni.



Azokat az Észak-Írországban letelepedett gazdasági szereplőket, akik
adófelfüggesztéssel kívánnak jövedéki termékeket szállítani az uniós
tagállamokba és tagállamokból, nyilvántartásba kell venni és engedélyezni kell az
SEED-ben.



Az Észak-Írországban letelepedett, megfelelően nyilvántartásba vett és
engedélyezett gazdasági szereplőknek a jövedéki termékek uniós tagállamokba és
tagállamokból történő szállításakor a jövedéki eljárásokat és a páneurópai
informatikai rendszereket (pl. jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszer)
kell alkalmazniuk.



A jövedéki termékek Észak-Írországon belüli tárolása és szállítása a 2008/118/EK
irányelv hatálya alá tartozik.



A jövedéki termékek osztályozására és adóztatására a jövedéki adó szerkezetéről
és adókulcsáról szóló, alkalmazandó termékspecifikus irányelvek27 vonatkoznak.

Az alábbi táblázat összefoglalja a különböző lehetséges forgatókönyvekhez
kapcsolódó jövedéki kezelést. Az egyszerűség kedvéért a következő rövidítéseket
használjuk.





27

EU TÁ: az Európai Unió tagállamai
NB: Nagy-Britannia, azaz az Egyesült Királyság, Észak-Írország kivételével
ÉÍ: Észak-Írország
Harmadik ország: bármely olyan nem uniós ország, amely nem az Egyesült
Királyság

Az áruk szállításának
iránya
NB-ból EU TÁ-ba

Jövedéki szabályok

EU TÁ-ból NB-ba

Export az érintett EU TÁ-ból

NB-ból ÉÍ-ba

Import ÉÍ-ba

ÉÍ-ból NB-ba

Export ÉÍ-ból

ÉÍ-ból EU TÁ-ba

EU-n belüli határkeresztező jövedékitermék-szállítás

EU TÁ-ból ÉÍ-ba

EU-n belüli határkeresztező jövedékitermék-szállítás

Import az érintett EU TÁ-ba

A Tanács 92/83/EGK irányelve (1992. október 19.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki
adója szerkezetének összehangolásáról (HL L 316., 1992.10.31., 21. o.); a Tanács 92/84/EGK
irányelve (1992. október 19.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének
közelítéséről (HL L 316., 1992.10.31., 29. o.); a Tanács 2011/64/EU irányelve (2011. június 21.) a
dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról (HL L 176., 2011.7.5.,
24. o.); a Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia
közösségi adóztatási keretének átszervezéséről (HL L 283., 2003.10.31., 51. o.); a Tanács 95/60/EK
irányelve (1995. november 27.) a gázolaj és a kerozin adóügyi jelölőanyagáról (HL L 291., 1995.12.6.,
46. o.).

8

Harmadik országból ÉÍ-ba

Import ÉÍ-ba

ÉÍ-ból harmadik országba

Export ÉÍ-ból

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv azonban kizárja annak lehetőségét,
hogy Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyság részt vegyen az Unió
döntéshozatalában és döntéshozatali eljárásaiban28.
A
Bizottság
adózással
és
vámunióval
foglalkozó
weboldala
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) általános tájékoztatást nyújt az
Egyesült Királyság kilépésének a jövedéki adók területén jelentkező következményeiről.
Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal frissülnek.

Európai Bizottság
Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság

28

Amennyiben információcserére vagy kölcsönös konzultációra van szükség, arra az Írországról/ÉszakÍrországról szóló jegyzőkönyv 15. cikkével létrehozott vegyes konzultációs munkacsoport keretében
kerül sor.
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