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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya 

főosztályvezetője által kiadott 7014/2018. felhívás 

a Törökország által az A.TR, az EUR. 1 és az EUR-MED szállítási 

bizonyítványok elektronikus kiadása érdekében bevezetett rendszerrel 

kapcsolatos tudnivalókról és az új eljárással előállított bizonyítványok 

alkalmatlanságáról  

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy Törökország új, elektronikus alapokra helyezett hitelesítési 

rendszer (továbbiakban e-hitelesítési rendszer) bevezetése mellett döntött a hatóságai által 

kiadott A.TR, EUR. 1 és EUR-MED szállítási bizonyítványok tekintetében. A bevezetés 

2019. január 1-jéig tartó átmeneti időszak során folyamatos történik. Az átmeneti időszak alatt 

a szállítási bizonyítványok korábbi (hagyományos bélyegző) és új (nyomtatott bélyegző) 

hitelesítési rendszerét párhuzamosan alkalmazzák, így a szállítási bizonyítványok 

hagyományos módon történő hitelesítése legkésőbb 2019. január 1-jéig lehetséges. Az e-

hitelesítési rendszer keretében 2018. április 24-étől kezdve indult meg a szállítási 

bizonyítványok kiadása. 

Az e-hitelesítési rendszer bevezetését követő tapasztalatok alapján az Európai Bizottság arra a 

megállapításra jutott, hogy annak keretében formailag hibás szállítási bizonyítványokat 

állítanak elő, mivel azokon nem szerepel a kiadó hatóság hitelesítő aláírása, értve ezalatt azt is, 

hogy az ezeken a bizonyítványokon szereplő QR-kód nem tekinthető aláírásnak. 

Az Európai Bizottság tagállamokkal egyeztetett következtetése a fenti megállapítások alapján 

az, hogy az e-hitelesítési rendszer keretében kiadott formailag hibás, a kiadó hatóság által alá 

nem írt szállítási bizonyítványok nem fogadhatóak el az Európai Unióban.  

A fentiekből következően a kiadó hatóság által alá nem írt szállítási bizonyítványok 

alkalmatlanok a vámuniós, illetve preferenciális tarifális elbánás iránti kérelem alátámasztására.  

Az Európai Bizottság erről a következtetéséről Törökországot értesítette és egyúttal felkérte 

őket a kialakult helyzet orvoslására, mind a már kiadott szállítási bizonyítványok, mind pedig 

az e-hitelesítési rendszer működése tekintetében. 

A szállítási bizonyítványokat kiadó hatóság feladata az alkalmatlan bizonyítványok kijavítása, 

vagy formailag megfelelő új szállítási bizonyítvány kiadása. 

Budapest, 2018. július 13. 

Torda Csaba s.k. 

pénzügyőr dandártábornok 

főosztályvezető  
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