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Tárgysor: Az EU és N.Br. között árukat szállító fuvarozók támogatása 

Tisztelt Ügyfelünk!  
 
Azért keressük meg Önt levelünkkel, mert életbe lépett az EU (Írország szigete kivételével) 
és Nagy-Britannia (Anglia, Skócia és Wales) közötti teljes vámellenőrzés. A jelenlegi 
rendelkezéseket kell továbbra is alkalmazni az Írország szigetéről a N.Br-ba szállított árukra, 
amíg az Észak-Írországról szóló egyezménnyel kapcsolatos tárgyalások folyamatban 
vannak.  

Mivel Ön olyan fuvarozó vagy szállítmányozó, aki árut szállít az EU és N.Br. között, 
szeretnénk biztosítani, hogy megkapja a szükséges támogatást, hogy alkalmazkodni tudjon 
a változásokhoz. Ebben az e-mailben a következőkre térünk ki:  

1. Áruk szállítása az Áruszállító Járművek Mozgása Szolgálatot (GVMS) használó 
határállomásokon keresztül. 

2. Mikor és hol kell jelenteni ellenőrzésre az Ön által szállított árukat 
3. Hol kaphat további támogatást 

 
1. Áruk szállítása az Áruszállító Járművek Mozgása Szolgálatot (GVMS) használó 

határállomásokon keresztül. 

A GVMS egy egyesült királyságbeli kormányzati informatikai platform, amely az áruk Észak-
Írországba (NI) és N.Br-ba történő be- és kiszállítására szolgál. 2022. január 1-jétől a  
szolgáltatásban regisztrálni kell minden olyan személyt, aki a GVMS-t vámellenőrzésre 
használó határátkelőhelyeken keresztül szállít árut N.Br. és az EU között.  
 
A GVMS lehetővé teszi a nyilatkozati referenciák összekapcsolását, így az árut szállító 
járművezetőnek csak egy referenciát kell megadnia, az Árumozgási Referenciát (GMR). Ez 
az egységes hivatkozás segíti az áruk vámkezelésének gyorsabbá tételét. A GVMS 
határállomáson keresztül történő minden mozgáshoz, ideértve az üres járműveket és 
konténereket is, érvényes GMR-rel kell rendelkezni. Enélkül a járművezető, a jármű és az 
áruk nem tudnak hajóra szállni.  

Fontos, hogy a GMR-t létrehozó személy, általában a fuvarozó vagy egy közvetítő, felsorolja 
benne az összes helyes referenciát. Ellenkező esetben az áruja késni fog a határon. 
Szerezzen be GMR-t, és ellenőrizze, hogy milyen referenciákra lesz szüksége a 
létrehozásához.   
 
Egyes átkelőhelyek, amelyek más vámmodellek mellett GVMS-t is használnak, alternatív 
eljárásokat is alkalmazhatnak. Ha árut szállít át ezeken a helyeken, egyeztessen azzal a 
szállítmányozóval, amellyel utazni kíván, hogy milyen információkra van szüksége a 
vámkezeléshez. 
 
 
2. Mikor és hol kell jelenteni ellenőrzésre az Ön által szállított árukat 

Egyes, az EU-ból a GVMS-határátkelőkön keresztül N.Br-ba szállított áruk esetében 
érkezéskor ellenőrzésre lesz szükség, mielőtt a vámkezelésen átesnének. Ellenőriznie kell, 
hogy az áruját visszatartják-e, és követnie kell a HMRC utasításait.  
 
Hogyan ellenőrizze az értesítést arról, hogy ellenőrzésre van szüksége 
 
 Az „Ellenőrizze, hogy be kell-e jelentkeznie ellenőrzésre” szolgáltatás lehetővé teszi, 
hogy bárki, aki az áru szállítása felett ellenőrzést gyakorol, beleértve a járművezetőket is, a 
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GMR-je segítségével ellenőrizze, hogy az áruját visszatartják-e. A szolgáltatás 
használatához nem kell regisztrálnia a GVMS-be.  

A GMR tartalmaz egy linket a „Check if you need to report for a inspection” („Ellenőrizze, 
hogy be kell-e jelentkeznie ellenőrzésre”) szolgáltatáshoz. A linkkel bárki hozzáférhet a 
szolgáltatáshoz okostelefonnal vagy internetkapcsolattal rendelkező eszközzel. 

Ha létrehozta a GMR-t, és el kell azt küldenie a sofőrnek, kérjük, továbbítsa a megfelelő e-
mailt vagy a GMR-t tartalmazó PDF-et. Ne küldjön képernyőképeket – a sofőr nem fog tudni 
hozzáférni a linkekhez. 
 
Bárki is hozta létre a GMR-t és hozzáfér a GVMS-hez, a GVMS kezelő felületén azt is 
megtudhatja, hogy szükség van-e ellenőrzésekre. 

Hol kell jelentkezni ellenőrzésre 
 
 A „Check if you need to report for an inspection” szolgáltatás frissült, így most megadja az 
Ön számára szükséges vizsgálatok helyszíneinek részleteit. 
 
Ha Dover kikötőjébe, az Eurotunnelen át vagy Holyheadbe érkezik, egy belső 
határátkelőhelyre (IBF) fogják irányítani ezen ellenőrzések elvégzéséhez. Minden más 
GVMS határátkelőhely esetén a kikötőben vagy annak közelében lévő vizsgáló 
létesítménybe fogják irányítani. 

Az ellenőrzésre való megjelenés elmulasztásának következményei 

A fuvarozóra és/vagy a járművezetőre akár 2500 GBP büntetés is kivethető, ha nem követi a 
HMRC ellenőrzésre való megjelenésre vonatkozó utasításait. 

A GMR-t létrehozó személy felelőssége annak biztosítása, hogy az áru megérkezzen 
valamelyik IBF-hez, ha erre utasítást kap, és hogy a járművezetőik tudjanak róla, ill. 
rendelkezzenek a szükséges eszközökkel, ha ellenőrzés szükséges. 
 

3. Hol kaphat további támogatást 

Ha konkrét kérdése van az importálással vagy exportálással kapcsolatban, hívja a HMRC 
vámügyi és nemzetközi kereskedelmi segélyvonalát a 0300 322 9434 telefonszámon. A 
segélyvonal hétfőtől péntekig 8 órától 22 óráig, hétvégén pedig 8 órától 16 óráig tart nyitva.  
 
Tanácsadóval is beszélhet az Egyesült Királyság kormányának fuvarozói webhelyén 
található élő csevegés funkció használatával. Az élő csevegés szolgáltatás öt nyelven 
érhető el: angol, román, lengyel, bolgár és magyar nyelven.  
  

Ha ismer olyan kollégát vagy fuvarozási vállalkozót, aki szintén hasznosnak találná ezt az e-
mailt, kérjük, továbbítsa neki.  
 

Üdvözlettel,  

 

Az Egyesült Királyság Kormánya  

 


