Egyesült Királyság –
áruforgalom és vámkezelés
2021. január 1-től
Legfontosabb változások (élő állatok, növények, állati és növényi eredetű
termékek kereskedelme, SPS ellenőrzések rendszere) - a 2021. március 11-én
bejelentett módosításokkal egységes szerkezetben*
Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata

Általános változások
 2021. január 1-ét követően az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti export és
import áruforgalom ellenőrzés alá került
 A folyamatot egy új, határ-és vámellenőrzési rendszer működését meghatározó Border
Operating Model szabályozza részletesen
 Egy szakaszos/halasztott, három lépcsős rendszer lépett volna életbe 2021. január 2021. július 1. között, melynek bevezetését hat (bizonyos esetben kilenc) hónappal
elhalasztották
 Az import tevékenységekhez GB EORI számra van/lesz szükség (regisztrációt igénylő
importőri feladat; jelenleg 1 hét az átfutási idő; az exportőr EU EORI számmal kell
rendelkezzen – ez nem változik)

 A TRACES/TRACES NT rendszert felváltja egy új IPAFFS (Import of Products,
Animals, Food and Feed System) rendszer, melyet szintén szakaszosan léptetnek életbe.

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata

A 2021. március 11-i bejelentés legfontosabb elemei:


az előzetes regisztráció/előjelentési kötelezettség 2021. október 1-től lép életbe az állati eredetű termékek (POAO),
bizonyos állati melléktermékek (ABP) és a magas kockázatú, nem állati eredetű élelmiszerek esetében (HRFNAO).
Az állategészségügyi exportbizonyítványok (EHC) megléte a POAO és bizonyos ABP kategóriák esetében szintén
ettől a határidőtől lesz kötelező.



a vámáru nyilatkozatokra továbbra is szükség lesz, de azok a termékek országba történő belépését követő 6 hónapon
belül benyújthatók. Ezt az eljárásrendet 2022. január 1-ig meghosszabbítják.



biztonsági és védelmi nyilatkozatok (SSD-k) meglétét szintén csak 2022. január 1-től ellenőrzik;



SPS fizikai ellenőrzésekre a határállomásokon 2022. január 1-től kerül sor, akkor már csak az erre kijelölt ellenőrző
pontokon léptethetők be majd a termékek/szállítmányok az országba;



növényegészségügyi ellenőrzés alá eső, magas kockázati besorolású termékeket csak növényegészségügyi
ellenőrzések végrehajtására kijelölt határállomásokon (Border Control Post - BCP) lehet majd beléptetni - az
ellenőrzésekre itt is csak 2022. január 1-től kerül sor;



élő állatok, alacsony kockázati besorolás alá eső növények és növényi termékek ellenőrzése 2022. március 1-től
szintén a kijelölt határállomásokon fog történni;



jövedéki és engedélyköteles termékek esetében továbbra is szükség lesz a vámáru-nyilatkozatokra és ellenőrzésekre a
belépési pontokon.

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata

EU-ból UK-be irányuló áruforgalom
2021. január 1.







Vámáru-nyilatkozat
és
vámellenőrzés a belépési pontokon
CSAK a jövedéki és engedélyköteles
termékek esetében;
A nem ellenőrzött áruk esetében
CFSP eljárással kiváltható a
belépési
ponton
történő
vámellenőrzés, nyilatkozatok 6
hónapon belül kitölthetők;
6 hónapon belüli halasztott import
Áfa megfizetési lehetőség;
Magas kockázatú állati és növényi
eredetű termékek esetében a
célállomásokon
és
nem
a
határátlépési ponton történik a
fizikai ellenőrzés.

2021. október 1.

2022. január 1./március 1.

(korábban 2021. április 1.)

(korábban 2021. július 1.)

Előjelentés/előzetes regisztráció
szükséges valamennyi:
 állati eredetű termék (POAO)
 magas kockázatú, nem állati
eredetű élelmiszer (HRFNAO)
 növényegészségügyi
szabályozás
alatt álló növény és növényi termék
esetében a
vonatkozó
egészségügyi
igazolás/
dokumentáció mellett.
Az előjelentésnek 24 órával a
szállítmány határállomásra történő
érkezését megelőzően kell megtörténnie.









Teljeskörű vámáru - nyilatkozatok
és dokumentáció benyújtása a
belépési pontokon, a tarifák
egyidejű megfizetése mellett;
Előjelentési
kötelezettség
valamennyi termékre;
Az egészségügyi igazolások kísérik a
szállítmányokat (kivéve bizonyos
összetett termékek esetében);
Az állat-és növényegészségügyi
ellenőrzések
végrehajtására
a
kijelölt határállomásokon kerül sor.
Élő állatok, alacsony kockázati
besorolás alá eső növények és
növényi termékek ellenőrzése 2022.
március
1-től
szintén
a
határállomásokon fog történni.

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata

Élő állatok és állati eredetű termékek
(beleértve víziállatok, akvakultúra-és halászati termékek)
2021. január 1.








Élő állatok esetében: előzetes bejelentés (UK
importőr)
és
állategészségügyi
export
bizonyítvány (EU exportőr) szükséges; a
fizikai ellenőrzésre 2022. március 1-ig a
célállomáson kerül sor, azt követően csak a
kijelölt határállomásokon léptethetők be a
szállítmányok;
ABP esetében: a védintézkedések hatálya alá
eső kategóriákban előzetes bejelentés és
állategészségügyi exportbizonyítvány (EHC)
szükséges;
A UK importőr egyedi azonosító számot
(UNN) fog kérni, megküldi az exportőrnek és
az rá kell kerüljön az EHC-re; exportőr az
EHC
másolatát
előre
megküldi
az
importőrnek, aki felölti az IPAFFS
rendszerbe;
A magas kockázatú ABP és 3. kategóriájú
alapanyagból feldolgozott állati fehérjék
szintén előzetes bejelentésre kötelezettek.

2021. október 1.

2022. január 1./március 1.

(korábban 2021. április 1.)

(korábban 2021. július 1.)

 Előjelentő/előzetes regisztráció (UK importőr IPAFFS rendszer) és EHC szükséges
valamennyi:
 állati eredetű termék (POAO) így pl. húsok,
halak, méz, tej, tojás
 magas kockázatú, nem állati eredetű élelmiszer
és
 nem emberi fogyasztásra szánt ABP esetében.






 Az EU exportőrnek meg kell győződnie arról,
hogy az EHC a szállítmány kísérő okmányai
között szerepel és másolati példányát
megküldte a GB importőr részére, aki az
IPAFFS rendszerben regisztrálja azt;
 Az élő állatokra, magas kockázatú ABP-re és
védintézkedések hatálya alá eső állati eredetű
termékekre a 2021. január 1-től érvényes
szabályok vonatkoznak, az alacsony kockázatú
ABP-re vonatkozó import követelmények 2022.
január 1-től lépnek életbe.



Előjelentő/előzetes regisztráció (UK importőr
– IPAFFS rendszer) és EHC szükséges
valamennyi élő állat és állati eredetű termék
szállítmányának esetében;
Az állati eredetű termékek teljeskörű
ellenőrzésére a kijelölt határállomásokon
kerül sor;
A POAO és ABP termékeket, valamint a
szaporítóanyagokat
kockázati
szintjük
függvényében fogják fizikai ellenőrzésnek
alávetni (ez utóbbiak CN kódját az
importőrnek minden esetben ellenőriznie kell,
annak érdekében, hogy hol kell az árut
beléptetnie); a magas kockázatú ABP-k,
kagylófélék, illetve az élőállat szállítmányok
esetében közel 100%-os ellenőrzés várható (a
100%-os ellenőrzés 2022. márciustól valósul
meg);
Az
intézkedéseket
folyamatosan
felülvizsgálják és szükség esetén 2022.
március 1-ig módosítani fogják.

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata

Növények és növényi termékek
 2021. január 1-től a magas kockázati besorolású növények és növényi termékek
szállítmányainak esetében előjelentésre/előzetes regisztrációra (PEACH/UK importőr) és
növényegészségügyi bizonyítványra (PC/EU exportőr) van szükség, melyet valamennyi,
növényegészségügyi szabályozás hatálya alatt álló növényre és növényi eredetű termékre
kiterjesztenek 2022. január 1-től;
 2021. január 1-től a növényegészségügyi ellenőrzésekre a belépési pontoktól távol, a
szállítmányok célállomásán vagy más, engedélyezett helyen kerül sor; ez a magas kockázati
besorolású növények és növényei termékek esetében 2022. január 1-től azonban csak
növényegészségügyi ellenőrzésekre kijelölt határállomásokon történhet;
 2022. január 1-től valamennyi növényegészségügyi szabályozás hatálya alatt álló növény és
növényi termék vonatkozásában kötelező lesz a növényegészségügyi bizonyítvány;
 Azon növények és növényi termékek listája, melyek esetében nem lesz szükség
növényegészségügyi bizonyítványra a kormányzat honlapján érhetőek el;
 2021. október 1-től növelni fogják a fizikai ellenőrzések számát, de a 100%-os, valamennyi
szabályozás alá tartozó termék teljeskörű ellenőrzésére csak 2022. március 1-től kerül sor

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata

Növények és növényi termékek
2021. január 1.









A magas kockázati besorolású növények
és növényi termékek szállítmányainak
esetében
előjelentésre/előzetes
regisztrációra (PEACH/UK importőr) és
növényegészségügyi bizonyítványra (EU
exportőr) lesz szükség.
A
dokumentációk
ellenőrzése
elektronikusan, „távolól” történik.
A növényegészségügyi ellenőrzésekre a
belépési pontoktól távol, a szállítmányok
célállomásán vagy más, engedélyezett
helyen kerül sor.
A
bejelentéseket
fogadja
és
az
ellenőrzéseket lefolytatja az Állat-és
Növényegészségügyi Ügynökség (APHA),
az angliai és walesi Erdészeti Bizottság
(FC), valamint skót PHSI Ügynökség.
A TRACES NT rendszert felváltó IPAFFS
várhatóan 2022. január/márciustól tudja
majd az előzetes bejelentéseket fogadni.

2021. október 1.

2022. január 1./március 1.

(korábban 2021. április 1.)

(korábban 2021. július 1.)

 A 2021. január 1-től érvényes szabályok
alapján történik az ellenőrzés.

A
növényegészségügyi
bizonyítványok
meglétére
vonatkozó
követelményt
valamennyi,
növényegészségügyi
szabályozás hatálya alatt álló növény és
növényi termékre kiterjesztik;
 Az egészségügyi és növényegészségügyi
ellenőrzés alá eső, magas kockázati
besorolású termékeket 2022. március 1-től
csak
növényegészségügyi
ellenőrzések
végrehajtására kijelölt határállomásokon
lehet beléptetni;
 A PC a szállítmány kötelező kísérő
okmányaként ellenőrzésre kerül;
 A szállítmányok előzetes bejelentésre
kötelezettek (IPAFFS)
 Valamennyi szabályozás alá tartozó termék
teljeskörű
ellenőrzésére
a
határállomásokon 2022. március 1-től kerül sor.

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata

Állategészségügyi exportbizonyítványok (EHC)
A bizonyítványt minden esetben az EU tagország hatóságai állítják ki
A bizonyítvány beszerzése/kiállíttatása minden esetben az EU exportőr feladata
A bizonyítvány egy másolati példányát az EU exportőr küldi meg a GB importőr részére
A bizonyítvány eredeti, nyomtatott példánya a szállítmány kötelező kísérőokmánya – ennek ellenőrzése és biztosítása az EU exportőr
feladata

2021. január 1.
Élő állat és szabályozás alá eső POAO
szállítmányok esetében:
a
GB
importőr
az
IPAFFS
rendszerben jelzi a szállítmány
érkezését,
melynek
egyedi
azonosítóját (UNN) megküldi az
exportőr részére;
a
UNN
rákerül
a
hatósági
egészségügyi exportbizonyítványokra,
melyeknek egy másolati példányát
megkapja az importőr és feltölti az
IPAFFS rendszerbe;
az eredeti bizonyítvány minden
esetben
a
szállítmány
kísérő
okmánya.

2021. október 1.

2022. január 1./március 1.

(korábban 2021. április 1.)

(korábban 2021. július 1.)

Előjelentés/előzetes regisztráció és EHC
szükséges valamennyi:
 állati eredetű termék
 magas kockázatú, nem állati
eredetű élelmiszer
 nem emberi fogyasztásra szánt ABP
esetében.





Az állat-és növényegészségügyi
ellenőrzések
végrehajtására
a
kijelölt határállomásokon kerül sor,
ahol a bizonyítványok meglétét a
helyszínen is ellenőrzik.
Az
állati
szaporítóanyagok
szállítmányai – igazolás kíséretében
(előjelentést követően) - szintén
CSAK a kijelölt határállomásokon
léphetnek be az országba.

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata

A TRACES-t felváltó IPAFFS
A TRACES/TRACES NT rendszert felváltja egy új IPAFFS (Import of Products, Animals,
Food and Feed System) rendszer, melyet szakaszosan léptetnek életbe:
ÁRUCIKK

IPAFFS „élesítése”

Állati melléktermékek

Élesítve, működik

Élő állatok

Élesítve, működik

Szaporítóanyagok

Élesítve, működik

Állati eredetű termékek

2021. október 1-től

Magas kockázatú élelmiszerek, nem
állati eredetű takarmányok

2021. október 1-től

Növények/növényi termékek

2022. január 1- 2022. március 1.
Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata

Hasznos linkek, információk
(2021. március 11-18. között frissített változatok)
 Az új, határ-és vámellenőrzési rendszer működését meghatározó Border Operating Model:


https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

 IPAFFS rendszer:


https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system

 Állat-és növényegészségügyi igazolások/útmutatók:


https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-importsto-great-britain#history



https://www.gov.uk/guidance/import-plants-and-plant-products-from-the-eu-to-great-britain-andnorthern-ireland

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata

Elérhetőségek


Magyar Enikő

Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata
Magyarország Nagykövetsége, London
E-mail: eniko.magyar@mfa.gov.hu
Tel: + 44 (020) 7201 3474



Agrárminisztérium
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*Az összetett élelmiszerek és alkoholos italok szabályozásának részleteiről további tájékoztatást várunk. Azok függvényében még kiegészítjük az anyagot.
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