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Bevezetés 
 
2019. március 30-án a britek kilépnek az Európai Unióból. Ez végleges. 

Nagy valószínűséggel a kilépés után átmeneti időszak következik. Ez az időszak 

2020. december 31-ig tart. Ekkor Nagy-Britannia politikailag már nem tagja az Uniónak, ám 

gazdaságilag elsősorban a vámuniós tagságnak és a belső piacnak köszönhetően minden 

marad a régiben. Az átmeneti időszak után az Egyesült Királyság harmadik országgá válik. 

Hogy sikerül-e az EU tagállamai és az Egyesült Királyság között időben megkötni a szabad 

kereskedelmi egyezményt, még bizonytalan. Ha nem tudnak megegyezni a csatlakozás 

kérdésében, a Nagy-Britannia és az Unió közötti kereskedelem egyedül a Kereskedelmi 

Világszervezet (WTO) szabályai szerint folytatódna. 

 
Már most világos: a vállalatoknak fel kell készülniük a változásra. Különösen az áruforgalom 

helyzete romlik. A vállalatok a legkülönbözőbb módokon készülhetnek fel a Brexitre – többek 

között a jövőbeni nagy-britanniai szerződéseiktől, valamint a vállalatok nagyságától és a 

szakterülettől függően. A mellékelt ellenőrzőlista alapján ellenőrizhető, hol kell majd 

alkalmazkodniuk a vállalatoknak. A témákat a tárgyalási eredmények fényében lépésről 

lépésre bővítjük és aktualizáljuk. További kérdések esetén az Ipari és Kereskedelmi Kamara 

szívesen áll közvetlenül is a vállalatok rendelkezésére. 

 
A továbbiakban a „Brexit” kifejezést abban az értelemben használjuk, miszerint  

Nagy-Britannia 2019. március 30-án, vagy az átmeneti időszak lejártával 2020 végén kilép 

az Európai Unió belső piacáról. 

 
Kapcsolattartó: 
Ipari és Kereskedelmi Kamara: 
Hölgy / Úr: 
Tel.: 
E-mail: 
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Áruforgalom 

Az Egyesült Királyság a Brexitet követően az áruforgalom szempontjából harmadik 
országgá alakul. Így innentől az uniós vámjogot, valamint a kivitelre és behozatalra 
vonatkozó nemzetközi és európai ellenőrzési szabályokat kell figyelembe venni. Ennek 
megfelelően vámárunyilatkozatot kell tenni, és adott esetben kiviteli és behozatali engedélyt 
kell kérelmezni. Emellett vámkötelezettség is keletkezhet. 

 
Az Európai Unió és Nagy-Britannia közötti szabadkereskedelmi egyezmény létrejöttével 
adott esetben csökkentett vámtétel vehető igénybe. Ehhez a vállalkozásoknak mindenesetre 
a mindenkori származási szabályok alapján kell az áru preferenciális származását tervbe 
venni, és a megfelelő származási bizonylatot kérelmezni, illetve kiállítani. 

 
Lehetséges, hogy az EU-ból való kilépést követően az Egyesült Királyság saját, részeiben az 
Unió tagországaiétól eltérő szabályrendszert hoz a termékszabványok és normák (többek 
között műszaki biztonság/egészség/higiénia/jelölési meghatározások) megállapítására. 
Az ilyen változások például az új vizsga- és tanúsítási követelmények révén jelentősen 
megdrágíthatják a szolgáltatások teljesítési kötelezettségét a szerződő felek között. 

 
Ezért megfontolandó többek között: 

 
 

1. Vámkezelés Igen Megjegyzés 

Előfeltételek: megteremtettük a saját vállalkozáson belüli személyi, adminisztratív és 
technikai előfeltételeket a vámárunyilatkozatok készítéséhez és kezeléséhez (pl. EORI szám 
igénylése, ATLAS felhasználói fiók beállítása elektronikus vámárunyilatkozatok 
benyújtásához, elster-tanúsítvány igénylése). 

 
 
 
 

 

Gyakorlat: a vámárunyilatkozatok elkészítésének gyakorlatával foglalkoztunk 
(vámtarifaszám megadása az EU-vámtarifa szerint, a vonatkozó kódolás benyújtása 
vámeljáráshoz a vámárunyilatkozatokra vonatkozó kitöltési útmutató szerint). 

 
 
 

 

Egyéb dokumentumok: tájékozódtunk arról, mely egyéb dokumentumok szükségesek a 
vámkezeléshez (pl. IKK-származási bizonyítvány, számla, vámértékbevallás (behozatali 
oldalon)). 

 
 
 

 

Vámkezelés: megismertük a vámkezelés gyakorlati lefolyását (bejelentés, vámvizsgálat 
stb.) az illetékes vámhivataloknál. 

 
 

 

Értékteremtő láncok: számításba vettük a lehetőségeket, hogy a fennálló 
értékteremtő láncokat az Egyesült Királysággal továbbra is fenntartsuk, és adott 
esetben külön vámeljárással fedjük le (pl. aktív és passzív feldolgozás). 

 
 
 

 

Ideiglenes árubehozatal az Egyesült Királyságban: tudjuk, hogy a Brexit után az 
ideiglenes árubehozatal során az Egyesült Királyságban vagy hivatalos vámeljárást, vagy 
alternatívaként az ATA-Carnet eljárást kell alkalmazni. 

 
 
 

 

Tisztában vagyunk vele, hogy a fent nevezett vámalakiságok intézésével külső 
vámszolgáltatót is meg lehet bízni. 

 
 

 

http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
http://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/FormulareMerkblaetter/Zollrecht/mb_zu_zollanmeldungen.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
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2. Tilalmak és korlátozások Igen Megjegyzés 

Előírások: megismertük az EU és Németország hatályos, tilalmakról és 
korlátozásokról szóló ellenőrzési előírásait harmadik országgal történő nemzetközi 
áruforgalom esetén (pl. javak, áru címzettjei, felhasználási cél vizsgálata). 

 
 
 
 

 

Engedélyek: ismerjük a kivitelek és/vagy behozatalok bejelentésének, és 
engedélyezésének illetékes helyeit, a kérelmezés folyamatát (pl. BAFA, 
környezetvédelmi hatóság, élelmiszerbiztonsági hivatal), valamint a megfelelőségi 
rendszerek vállalkozói követelményeit (kivitelért felelős személy megnevezése, 
exportellenőrzésről szóló szervezeti és munkautasítások kidolgozása). Felkészültünk 
arra, hogy Nagy-Britannia kilépésével a brit vállalkozások nem számítanak importőrnek 
többé, és hogy így az Egyesült-Királyságból érkező áruküldemények esetében a 
bejelentési kötelesség a német vállalkozásokra száll. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Vámok és származási szabályok Igen Megjegyzés 

Vámtételek: tisztában vagyunk azzal, hogy termékeinkre a behozatalnál és 
kivitelnél WTO-vámok szabhatók ki, amennyiben az EU és az Egyesült Királyság nem 
állapodik meg a kétoldalú szabad kereskedelemben. 

 
 
 

 

Származási szabályok: az EU és az Egyesült Királyság közti jövőbeni 
szabadkereskedelmi egyezmény esetén szándékunkban áll vámpreferenciákat 
igényelni. Erre vonatkozóan felkészülünk a preferenciális EU-származás kalkulációira 
a még meghatározandó eredetszabályozásnak megfelelően, valamint a származási 

  

 
 
 
 

 

Szállítói nyilatkozatok: figyelembe vesszük, hogy az EU belső, preferenciális 
származási tulajdonságú árukra vonatkozó szállítói nyilatkozata és hosszútávú 
beszállítói nyilatkozata a Brexit után brit vállalkozások részére és azok által nem 

  

 
 
 

 

Nyersanyagok: vállalkozásunk nyersanyagokat szerez be az Egyesült Királyságból 
további feldolgozásra. A Brexitet követően ezek az anyagok már nem járulnak hozzá a 
végtermék preferenciális EU-származásának eléréséhez. Az EU más kereskedelmi 
partnerei számára (pl. Dél-Korea, Dél-Afrika) releváns preferenciális származás 
lehetséges elvesztését figyelembe véve elemeztük a szállítási struktúránkat és a 
telephelyek áthelyezésének lehetőségét az Egyesült Királyságból az egyik EU-
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Közlekedés 

A Brexitet követően az Egyesült Királyság elveszíti az egységes európai légtérhez való 
hozzáférés jogát. Ahhoz, hogy továbbra is az EU-ban repülhessenek, a légitársaságoknak új 
légi közlekedési megállapodást kell kötniük az EU-val. A légi közlekedést a többi harmadik 
országgal is újra kell szabályozni. Az EU és az USA között létrejött Open Sky és az ehhez 
hasonló egyezmények például a későbbiekben már nem vonatkoznának brit 
légitársaságokra. 

 
Az európai kabotázs szabályozásai szerint csak olyan logisztikai vállalatok szállíthatnak 
kiegészítő engedély nélkül uniós tagországba, amelyeknek a székhelye az Európai Unión 
belül található. 

 
 

4. Légi közlekedés Igen Megjegyzés 

Légi teherszállítás: tájékoztatást kaptunk a légiforgalmi menetrendben fellépő 
lehetséges zavarokról. Tudjuk azt is, hogy néhány légitársaság már az általános 
ügyleti feltételeikbe is vett fel Brexit záradékot, amelynek értelmében az Egyesült 
Királyságba szóló repülőjegyek elveszíthetik érvényességüket. 

 
 
 

 

 
5. Közúti áruszállítás Igen Megjegyzés 

Tisztában vagyunk vele, hogy fel kell készülnünk a megnövekedett bürokratikus 
ügyintézésre a közúti áruszállítás során. Ez Nagy-Britannia határainál, valamint a kikötői 
rakodóhelyeken stb. jóval hosszabb várakozási idővel jár majd. 

 
 
 

 

Vállalkozásunk megvizsgálta annak a szükségességét, hogy brit szállítmányozóra 
váltson. 

 
 

 

 
 
 

Pénzügyi szolgáltatások és biztosítások 

Pénzügyi szolgáltatások 
 
Jelenleg az Euróban folyó derivátumok, mindenekelőtt a kamatderivátumok és deviza 
swapok kerek 90 százalékával Londonban kereskednek. A Brexitet követően az 
elszámolóházak ügyleteinek lebonyolításánál arra kötelezik az EU-n kívüli szembenálló 
bankokat, hogy sokkal nagyobb saját tőkét tartsanak fenn kockázatmegelőzés céljából. A 
bankok magasabb szavatolótőke-kötése csökkenti a hitelnyújtás játékterét, és egyben növeli 
a vállalat finanszírozási költségeit. 

 
 

6. Pénzügyi szolgáltatások Igen Megjegyzés 

Megvizsgáltuk saját érintettségünket, hogy üzleti kapcsolatainkhoz alkalmazkodva a 
kockázatokat a legmesszebbmenőkig elkerüljük. 
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Elhúzódhat az új beruházási védőegyezmény 
 
A német befektetők számára a Brexit azzal a következménnyel jár, hogy az európai 
befektetők elesnek a fennálló uniós jogi védelemtől. Ez a védelem a megkülönböztetés-
mentesség általános törvényét, a piaci hozzáférés garanciáit, valamint a tőke és fizetési 
forgalom korlátozásának tilalmát tartalmazza. Nem áll fenn továbbá kétoldalú beruházási 
egyezmény Németország és az Egyesült Királyság között, amely utóbbi egyébként hasonló 
garanciákat kínál. 

 
 

7. Beruházások Igen Megjegyzés 

Tisztában vagyunk vele, hogy a védelmi egyezmény esetleges létrejöttéig a piaci 
hozzáférését, valamint a tőke és fizetési forgalom korlátorzásának tilalmát érintőleg 
a beruházások számára az Egyesült Királyságban nincs garancia. 

 
 
 

 

 
 

Biztosítási szerződések vizsgálata 
 
A brit biztosítási vállalatokra már nem fog vonatkozni Az EU-n belüli szolgáltatások 
teljesítéséről szóló Solvency II (európai biztosítás-felügyeleti rendszer) engedélye, mert azok 
elveszítik az úgynevezett „EU-Pass”-t, és onnantól harmadik országbeli biztosítási 
vállalatoknak számítanak. 

 
 

8. Biztosítási szerződések Igen Megjegyzés 

Átvizsgáltuk a meglévő szerződéseinket arra vonatkozólag, hogy a Brexit milyen 
hatással lehet a biztosítási szolgáltatásaink teljesítésével szemben támasztott 
igényeinkre. 

 
 

 

Számba vettük a szolgáltató olyan biztosítóra cserélését, amelynek a székhelye az 
Európai Unión belül van. 

 
 

 

 
 

A brit hiteles könyvvizsgálók alternatívái 
 
A Brexitet követően azon természetes személyek, akik az Egyesült Királyságból hiteles 
könyvvizsgálónak számítanak (egyesült királyságbeli könyvvizsgálók), harmadik országbeli 
vizsgálókká válnak, és könyvvizsgálói irányelv értelmében már nem számítanak 
könyvvizsgálóknak. 

 
 

9. Egyesült királyságbeli könyvvizsgálók Igen Megjegyzés 

Tudjuk, hogy szükséges alternatív könyvvizsgálókat számba venni az esetleges 
negatív következmények minimalizálása érdekében. 
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Személyzet és képzés/szakképzés 

A lakóhely megváltoztatásához való jog az EU négy jogilag rögzített alapszabadságainak 
egyike. Az EU polgárai tartózkodási engedély vagy munkavállalási engedély nélkül is 
dolgozhatnak az Egyesült Királyságban. Azon EU-polgárok, akik a hivatalos kilépés 
időpontjában (2019. március 30.) az Egyesült Királyságban tartózkodnak, igényelhetik a 
tartós ott-tartózkodáshoz való jogot, valamint az egészségügyi ellátás jogait és a szociális- 
és nyugellátásokat. Tisztázatlan, vajon ezek a jogok azon EU-polgárokra is vonatkoznak-e, 
akik ezen időpont után kezdenek el dolgozni az Egyesült Királyságban. 

 
Az Erasmus+ keretein belül az elmúlt évben a szakmát tanulók (szakmunkástanulók, 
szakközépiskolások, valamint szakképzési személyzet) 41 százaléka ment Nagy-
Britanniába. Nagy távolságra követi Nagy-Britanniát Spanyolország a nagyjából több mint 
10 százalékával. Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország a jövőben nem lesz a 
cserediákprogramok célállomása, amennyiben a Brexit után nem lesz megfelelő 
csatlakozási megállapodás. Ugyanez igaz az Erasmus hallgatói csereprogramjaira is. 

 
 

10. Polgári jog Igen Megjegyzés 

Tájékozódtunk arról, hogy az EU és az Egyesült Királyság között a lakóhely-
változtatás jogának beszüntetése előreláthatólag azzal a következménnyel jár, 
hogy azon személyek számára, akik a Brexit után mennek Nagy-Britanniába, 
tartózkodási és munkavállalási engedély válik szükségessé. 

 
 
 
 

 

Azáltal, hogy munkatársainkat rendszerint kiküldjük az Egyesült Királyságba, 
tisztában vagyunk vele, hogy a munkavállalás miatt esedékes többletköltségeket 
új szerződések záradékaiban irányozzuk elő. 

 
 
 

 

Számba vettük, hogy a Brexitet követően a munkavállalók számára esetleg vízum 
válik szükségessé a kiküldetésekhez. 

 
 

 

 
 
 

Szerződések 

Új szerződésekben kell a vállalatoknak megegyezniük abban, hogy az egyik fél jogosan 
mondhatja fel a szerződést abban az esetben, ha a Brexit érezhető kereskedelmi hatással 
lenne. További lehetőség rejlik a rövid távú szerződések megkötésében úgy, hogy a Brexit 
pontos gazdasági hatásai megítélhetők és a későbbi szerződésekben figyelembe vehetők 
legyenek. 

 
11. Brexit záradék Igen Megjegyzés 

Szerződések megkötése előtt számba vesszük az úgynevezett Brexit záradék 
hozzáadását, hogy az esetleges kártérítési kifizetéseket elkerüljük. 
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Védjegyjogok és tanúsítások 

Jelenleg az EU-ban egységes ipari jogvédelem van érvényben. Az európai uniós védjegyek 
vagy a közösségi formatervezési minták a Brexitet követően Nagy-Britanniában bizonyára 
nem lesznek védettek többé. 

 
A CE-jelöléssel bizonyosságot nyer, hogy egy termék megfelel-e a különböző európai 
irányelvekben meghatározott biztonsági, környezetvédelmi és egészségügyi 
követelményeknek. Csak ezután lehet az EU tagállamaiban forgalomba hozni. A vállalatok 
egy része lemond a sok esetben lehetséges önhitelesítésről, és egy jóváhagyott vizsgáló 
intézményre bízzák a megfelelőséget tanúsító igazolvány kiállítását. Különösen olyan 
érzékeny termékcsoportoknál, mint a gyógyászati termékek, még kötelező is vizsgáló 
intézményeket a megfelelőség értékelésére igénybe venni. 

 
A Brexit után a brit intézmények valószínűleg nem végezhetnek az EU-ban érvényes 
megfelelőségi értékeléseket. 

 
 

12. Ipari jogvédelem Igen Megjegyzés 

Tájékozódtunk róla, hogy bizonytalan, vajon Nagy-Britannia egyenértékű jogvédelmi 
rendszert vezet-e be, és hogy emiatt az európai uniós védjegyek mellett szükséges-e 
odaát a nemzeti védjegyek bejelentése is. 

 
 
 

 

 
13. CE-jelölés Igen Megjegyzés 

Vállalatunk az Egyesült Királyságban tanúsított termékeket hoz az EU-ban forgalomba. 
Erre való tekintettel biztosítottuk, hogy vagy új megfelelőségi értékelést igénylünk az 
egyik megmaradó tagország tanúsító intézményénél, vagy a meglévő dossziét egy 
másik tagországba visszük át. Az Európai Bizottság érintett áru- és termékcsoportokra 
vonatkozó nem kötelező kimutatását ellenőriztük. 

 
 
 
 
 

 

14. Termékszabványok és normák Igen Megjegyzés 

Azt, hogy ki viseli a vizsga- és tanúsítási követelmények járulékos költségeit, a legtöbb 
esetben meglévő szerződések szabályozzák. Az új szerződésekben vállalkozásunk 
biztosította, hogy a felek a már ismert és várható költségeket a lehető legpontosabban 
osszák fel. 

 
 
 
 
 

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-to-stakeholders-road-transport.pdf
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Adók 

Az európai forgalmi adórendszer az Unión belül a legnagyobb mértékben harmonizált és 
így megakadályozza a nemzetközi szállítások és szolgáltatások kettős adóztatását. 
Az Egyesült Királyságot a kilépés után már nem kötelezik a közös forgalmi adórendszer 
előírásai és a legmagasabb, illetve legalacsonyabb forgalmi adókulcs betartása, de nincs 
többé ráhatása sem a forgalmi adórendszer fejlődésére. 

 
Az Egyesült Királyság alacsony vállalkozói adókulccsal rendelkezik, amely jelenleg 
19 százalék (2020. április 1-től 17 százalék), és a kettős adóztatás kétoldalú 
megállapodásának széles hálójával. Jelenleg az Unió úgynevezett anya-leányvállalati 
irányelve könnyíti meg a nemzetközi nyereségfelosztást a kapcsolt vállalkozások között.  
Az Unió irányelvei itt kimondják, hogy nem vonhatják le a forrásadót a fizető 
vállalkozásoknál, illetve nem kerülhet sor minimális megadóztatásra a fogadó vállalatok 
esetében. 

 
 

15. Behozatalt terhelő forgalmi adó Igen Megjegyzés 

Fokozottan figyelünk a dokumentációs kötelezettségre és az árumozgások korrekt 
adózási folyamataira a forgalmi adó bejelentéseiben. 

 
 

 

Tisztában vagyunk vele, hogy a Németországból Nagy-Britanniába szállított áruk a 
jövőben adómentes exportszállítmányok lesznek és hogy az Egyesült Királyságból 
érkező importokra (levonható) behozatalt terhelő forgalmi adó esedékes. Ez 
előreláthatólag drágulást hoz a számunkra. Más származási igazolások vannak 
érvényben. Az előzetesen felszámított adó visszaigénylési kérelmeit a brit vállalatok 
csak németül nyújthatják be. Itt három hónappal rövidebb határidő érvényes. 

 
 
 
 
 

 

Ismert előttünk, hogy szolgáltatási forgalom esetén a vállalkozói minősítést már nem 
lehet a közösségi adószám segítségével vezetni. 

 
 

 

 
16. Nyereségadó Igen Megjegyzés 

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Brexitet követően egyelőre semmiféle nemzetközi 
adómentes nyereségfelosztás nem lesz, ami miatt járulékos adóterhek keletkezhetnek. 

 
 
 

 

Látjuk, hogy semmilyen nemzetközi adómentes összeolvadás nem lesz többé.  
 

 

Ismert előttünk, hogy az EU/EGT illetőség a külföldi adótörvény több helyén 
alkalmazási követelmény (a tőkekivonási adó fizetési haladéka, külföldi családi 
alapítványok felmentvényi igazolása stb.) 

 
 
 

 

Tudjuk, hogy az anyavállalatokra vonatkozó adójog iparűzési adó esetén megszűnik.   

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy az olyan egyesült királysági székhelyű 
anyavállalatokra szálló osztalékok, amelyek legalább 10 százalékban érdekeltek 
valamely német leányvállalatban, a jövőben nem mentesülnek a forrásadó terhe alól. 
Következésképpen tehát a nyereségadót Németországban vissza kell tartani. 

 
 
 

 

Látjuk, hogy a kapcsolt vállalkozásoknak teljesített kamat- és licencfizetéseknél 
forrásadó keletkezik. 

 
 

 

Ismert előttünk, hogy a csendes tartalékokat a gazdasági javak Nagy-Britanniába történő 
továbbvitele esetén rögtön meg kell adóztatni. 

 
 

 

Tudjuk, hogy bizonyos gazdasági javak (pl. ingatlanok) átruházása esetén a nyereség 
nem vihető át anélkül, hogy az ne realizálódjon pótló beruházásként. 
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Társasági jog 

Az Európai Unió Bíróságának a letelepedési szabadságról szóló joggyakorlata szerint azokat 
a brit társasági formákat, mint a Limited (private limited company), amelyeknek 
Németországban van az igazgatási székhelyük, idehaza el kell ismerni. A Brexit után 
mindenesetre a német jog lesz az érvényes: egy Limited jogi társasági formával rendelkező 
brit céget Németországban személyegyesítő társaságként kezelnek majd. A korlátozott 
felelősség ezzel megszűnik. 

 
 

17. Limited jogi társasági formával rendelkező cégek Igen Megjegyzés 

Vállalatunk igyekszik időben alternatívát találni. Ismerjük a lehetőségét annak, hogy 
egy Limited társasági formával rendelkező brit céget egy német jogalannyal, pl. egy 
GmbH-val összeolvasszunk, így a Limited társasági formával bíró cég jogai és 
kötelességei a GmbH-ra szállnak. Ebből kifolyólag a Limited egyes vagyontárgyai a 
német társaságra átruházhatók és/vagy a Limited megszűnhet. 

 
 
 
 
 

 

Vállalatunk megvizsgálta, hogy fennáll-e gazdasági kapcsolat egy vagy több Limited 
társasági formával rendelkező céggel Németországban, és adott esetben 
kapcsolatban van-e velük. 
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