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„Közösségi Vámkódex — 2913/92/EGK rendelet — Átmeneti megőrzés alatt álló áru — Nem közösségi
áru — Közösségi külső árutovábbítási eljárás — A vámjogi sors rendezésének pillanata — A
vámáru-nyilatkozat elfogadása — Árukiadás — Vámtartozás”
Összefoglaló – A Bíróság ítélete (ötödik tanács), 2013. június 27.
Áruk szabad mozgása — Közösségi árutovábbítás — Közösségi külső árutovábbítás —
Átmeneti megőrzés alatt álló áru — Nem közösségi áru — A vámáru-nyilatkozat elfogadása — A külső
árutovábbítási eljárás alá vonás és a vámjogi sors rendezésének pillanata — Az árukiadás időpontja
(2913/92 tanácsi rendelet, 4. cikk, 20. pont, 37. cikk, (2) bekezdés, 50., 67., 73. és 82. cikk, (1) bekezdés)
A 648/2005 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/92 rendelet 50., 67. és 73. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a vámhatóság által a közösségi
külső árutovábbítási vámeljárás alá helyezésük céljából elfogadott vámáru-nyilatkozat tárgyát képező és
átmeneti megőrzés alatt álló nem közösségi árukat akkor helyezik az említett vámeljárás alá, és így
vámjogi sorsuk abban a pillanatban rendeződik, amikor ezen árukat kiadják.
Kétségtelen, hogy az említett kódex 67. cikke előírja, hogy különös eltérő rendelkezés hiányában a
bejelentett árura vonatkozó vámeljárás rendelkezéseinek alkalmazásakor figyelembe veendő időpont e
vámáru-nyilatkozat vámhatóság által történő elfogadásának a napja. Azonban az elfogadás önmagában
nem elegendő az átmeneti megőrzés megszűnéséhez. A Vámkódex 37. cikkének (2) bekezdése ugyanis
úgy rendelkezik, hogy a Közösség vámterületére beléptetett áru addig marad vámfelügyelet alatt, amíg
erre vámjogi helyzetének a meghatározásához szükség van, és a nem közösségi áru esetében – e kódex
82. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül – addig, amíg a vámjogi helyzete meg nem változik.
Ami a kérdéses árutovábbítást illeti, az áru csak akkor képezheti közösségi külső árutovábbítás tárgyát,
ha ezen árutovábbítás valamennyi feltétele teljesül. Ugyanis mivel lehetséges, illetve adott esetben
szükséges, hogy a vámhatóság ellenőrzési vagy azonosítási intézkedéseket tegyen, vagy biztosítékot
követeljen meg, nem állapítható meg, hogy a vámáru-nyilatkozat egyszerű elfogadásával teljesül a
közösségi külső árutovábbítási eljárás valamennyi feltétele. Ezenkívül az, hogy az áru, csak a kiadásától
kezdve tartozhat közösségi külső árutovábbítási eljárás alá, következik a Vámkódex 4. cikkének
20. pontjában szereplő fogalommeghatározásból, amely hangsúlyozza, hogy az áru vámhatóság általi
rendelkezésre bocsátása az „adott vámeljárás által előírt célra” történik.
(vö. 40–42., 46., 53–55. pont és a rendelkező rész)
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