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2021. július 14-én az Európai Bizottság elfogadta az 

importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó 

mechanizmus (“CBAM”) bevezetését. A CBAM célja a 
1„szénszivárgás”  megakadályozása azáltal, hogy 

bizonyos termékek importja esetén „karbonvám” 

kivetését irányozza elő.

Mi a CBAM?

Az átmeneti időszak alatt a jelenlegi CBAM javaslat 1. 

mellékletében részletezett termékeket importáló 

nyilatkozattevőket negyedéves adatszolgáltatási 

kötelezettség terheli majd. Az átmeneti időszak után, 

az adatszolgáltatási kötelezettségen túl az érintett 

termékek importálásakor kivetésre kerül a karbonvám 

is, melynek teljesítése CBAM kvóták (üvegházhatású 

gázok kibocsátására felhatalmazó igazolások) 

kötelező megvásárlásával történik.

2021. július 14-én az Európai Bizottság publikálta a 

“Fit for 55” intézkedéscsomagot, mely számos 

gazdasági és társadalmi változást előrevetítő 

rendelkezést tartalmaz az EU által kitűzött 
2klímacélok  elérése érdekében. A CBAM bevezetésére 

irányuló javaslat először az Európai Bizottság Covid-

19 utáni újraindítási tervében jelent meg 2020. 

május 27-én, teljes részletességgel azonban csak 

most került kihirdetésre a “Fit for 55” 
3intézkedéscsomag részeként .

A CBAM egy klímavédelmi intézkedés, mely kiterjeszti 

az EU jelenleg is érvényben lévő kibocsátáskereske-

delmi rendszerét (EU ETS) a harmadik országokból 

importált termékekre, ezzel megteremtve a 

tisztességes verseny lehetőségét az importált és az 

EU-s termékek között. A javaslat szerint a CBAM 

bevezetésére több fázisban kerül sor: 2023. január 1-

től 2025. december 31-ig tart egy átmeneti időszak, 

majd 2026. január 1-én lép életbe a mechanizmus a 

végső formájában.

1 Ebben a kontextusban a szénszivárgás annak a folyamatnak a kockázata, hogy az EU-ban letelepedett társaságok az EU-n kívüli területekre 
kiszervezik a magas üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységeket vagy, hogy az uniós termékeket felváltják a magasabb kibocsátással járó 
importált termékek.
2 Lásd a Globális EY Adó hírlevélben, az Európai Bizottság környezetvédelmi adócsomagot javasol, hogy elősegítse az EU klímavédelmi céljait, 
2021. július 15.
3 Lásd a Globális EY Adó hírlevélben, az Európai Bizottság publikálta a javaslatát a helyreállítási tervről és megváltoztatja a 2020-as programját, 
2020. május 28.



4 Passzív feldolgozás alá vont termékek EU-ba történő importálása, amennyiben a 

feldolgozott termékek szerepelnek az 1. mellékletben (kizárólag az átmeneti 

időszakot követően);

4 A CBAM javaslat 1. mellékletében szereplő termékek tértiáruként történő 

behozatala (kizárólag az átmeneti időszakot követően).

4 A CBAM javaslat 1. mellékletében szereplő termékek EU-ba történő importálása;

2026-tól kezdődően az engedélyezett nyilatkozattevők éves CBAM bevallásának - 

termékenkénti bontásban - tartalmaznia kell az előző naptári évben importált CBAM 
4hatálya alá tartozó termékek i) teljes mennyiségét, ii) ÜHG -kibocsátástartalmát, iii) az 

ÜHG-kibocsátástartalmakkal összhangban vásárolt CBAM kvóták számát és iv) a 

származási országban fizetett karbonvámot. A 2023-tól kezdődő átmeneti időszak 

alatt a negyedéves adatszolgáltatásokat hasonló adattartalommal kell majd 

benyújtani, a CBAM kvóták kivételével, mivel azok csak az átmeneti időszak után 

kerülnek bevezetésre.

4 Aktív feldolgozási vámeljárás eredményeként keletkezett késztermékek EU-ba 

történő importálása, amennyiben a feldolgozás alá vont alapanyagok szerepelnek 

a CBAM javaslat 1. mellékletében (akkor is, ha a késztermékek nem szerepelnek 

az 1. mellékletben);

Az importáló nyilatkozattevőket a következő vámtevékenységekkel összefüggésben 

terheli majd CBAM adatszolgáltatási kötelezettség:

Milyen import tevékenységek tartoznak a CBAM 
szerinti adatszolgáltatás hatálya alá?

Milyen termékek tartoznak majd a CBAM hatálya alá?

5A karbonvámmal érintett termékek KN kódjait  a CBAM javaslat 1. melléklete 

részletezi (az érintett KN kódok listáját jelen hírlevél melléklete tartalmazza). A 

termékek köre jelenleg a cementre, az acélra és vasra, az alumíniumra, a műtrágyára 

és az elektromos áramra terjed ki, mivel az Európai Bizottság szerint ezen termékek 

esetén magas a szénszivárgás veszélye. Az átmeneti időszak alatt az Európai 

Bizottság dönthet az érintett termékek körének kiterjesztéséről is, annak érdekében, 
6hogy a CBAM szabályozhassa a közvetett kibocsátást . A termékek körének esetleges 

kibővítését átfogó kutatás fogja megelőzni a további termékek CBAM hatálya alá való 

besorolásának hatásaival és az importált termékek ökológiai lábnyomának helyes 

kiszámítási módjával kapcsolatban. A CBAM hatálya alá tartozó termékek importját 

csak “engedélyezett nyilatkozattevők” végezhetik.

Ki a bejegyzett üzemeltető vagy létesítmény?

A harmadik országos (nem EU tagállambeli) üzemeltetők és létesítmények 

kérvényezhetik a CBAM hatóságnál a felvételt egy központi adatbázisba. A 

regisztráció után az üzemeltető vagy létesítmény adatot oszthat meg az ÜHG-

kibocsátástartalomról az engedélyezett nyilatkozattevővel. A regisztráció után az 

üzemeltetőnek vagy létesítménynek számos adatszolgáltatási kötelezettségnek kell 

megfelelnie. 

4 Üvegházhatású gázok, pl. szén-dioxid
5 A Kombinált Nómenklatúra az EU által alkalmazott árubesorolási rendszer az EU-ba/EU-ból 
történő import/export árukereskedelem és a tagállamok közötti kereskedelem esetén. Az 
érintett termékekről további információkat tartalmaz a jelen hírlevél melléklete.
6A „közvetett kibocsátás” a termékek előállítása során felhasznált elektromosságból, hűtésből 
és fűtésből származó üvegházhatású gáz kibocsátás.



Ki az „engedélyezett nyilatkozattevő”?

4 importálhat a CBAM javaslat 1. mellékletében felsorolt 

terméket;

4 nyújthat be éves CBAM bevallást;

A nyilatkozattevő a szabadforgalomba bocsátási vám-

árunyilatkozatot saját nevében benyújtó személy vagy az a 

személy, akinek a nevében ilyen vám-árunyilatkozatot nyújtanak 

be. A nyilatkozattevőnek az Európai Unió területén letelepedettnek 

kell lennie. Az “engedélyezett nyilatkozattevő” státuszt 

meghatározott feltételek teljesülése esetén, az igénylő kérésére, 

az illetékes (CBAM) hatóság adja meg.

Az engedélyezett nyilatkozattevő csak akkor férhet hozzá az 

importált termékekkel kapcsolatos ÜHG-kibocsátástartalomra 

vonatkozó adatokhoz, amennyiben ő maga (vagy egy kapcsolt fél) 

az importált termékek előállításáért felelős létesítmény 

(„létesítmény”) vagy annak üzemeltetője („üzemeltető”). Ellenkező 

esetben, az engedélyezett nyilatkozattevőnek ezeket az 

információkat egy harmadik országos bejegyzett üzemeltetőtől 

vagy létesítménytől kell beszereznie. A bejegyzett üzemeltetők 

vagy létesítmények esetében egyes információk egy központi 

adatbázisból is kinyerhetőek.

4 vásárolhat CBAM kvótákat.

A CBAM javaslat alapján az engedélyezett nyilatkozattevői státusz 

azért fontos, mert csak ilyen státuszú személy

Mi az a CBAM kvóta?

A CBAM kvóták ára megegyezik az EU ETS kvóták közös aukciós 

oldalon feltüntetett átlagos – de folyamatosan változó – heti 

záróáraival. 

A CBAM javaslat 1. mellékletében felsorolt termékek 

importálásának érdekében az engedélyezett nyilatkozattevőnek 

CBAM kvótákat (igazolásokat) kell vásárolnia a CBAM hatóságtól 

abban a tagállamban, ahol engedélyezték a tevékenységét. A 

CBAM kvótáknak le kell fedniük a teljes ÜHG-kibocsátástartalom 

mennyiségét a CBAM javaslat 1. mellékletében felsorolt 

termékekkel kapcsolatban. A megvásárolt CBAM kvótákat a 

nyilatkozattevő éves CBAM bevallás formájában nyújtja be az 

illetékes CBAM hatóság részére a tárgyévet követő év május 31-ig. 



ÜHG-kibocsátástartalom kiszámítása

A CBAM javaslat 1. mellékletében felsorolt termékek ÜHG-

kibocsátástartalmát a CBAM javaslat 3. mellékletében feltüntetett 

képletek alkalmazásával szükséges kiszámolni. Az ÜHG-

kibocsátástartalmak mértékét egy, a CBAM javaslat előírásainak 

megfelelően akkreditált vizsgálónak kell jóváhagynia.

Van bármilyen kivétel a CBAM 
rendelkezések alól?

Igen. Egyes származási országok ki vannak zárva a CBAM hatálya 

alól. Ezen felül, bizonyos feltételek mellett a termékek származási 

országában fizetett karbonvámhoz hasonló hozzájárulások 

levonhatóak a karbonvámból, így csökkenhet a szükséges kvóták 

száma. A származási országban megfizetett karbonvámhoz 

hasonló hozzájárulást alátámasztó dokumentációt egy független 

félnek kell hitelesítenie. Továbbá, az előírtnál kevesebb kvóta is 

elegendő lehet az EU-ban letelepedett üzemeltetőknek és 

létesítményeknek azokra a termékekre vonatkozóan, melyekre az 

EU ingyen kvótákat oszt az EU ETS rendszeren keresztül.

Fontos a termékek származási országa?

Igen. Nem tartoznak a CBAM javaslat hatálya alá az alábbi 

országokból/területekről származó termékek: Izland, 

Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Büsingen, Helgoland, Livigno, 

Ceuta vagy Melilla. Ebből adódóan, a származási ország 

vámjogszabályok alapján történő meghatározása kiemelkedően 

fontos kérdés. 

Ki a CBAM hatóság?

Az EU tagállamok jelölik ki a saját CBAM hatóságukat a 

javaslatban meghatározott feladatok ellátására. A kompetens 

CBAM hatóságokat az Európai Bizottság egy hivatalos 

közleményben fogja kihirdetni.



A karbonvámmal kapcsolatban a következő 

lépések megtételét javasoljuk:

4 Harmadik országos üzemeltetők és 

létesítmények regisztrációjának előzetes 

megszervezése.

4 Az importált termékek KN kódjának és 

származási országának felülvizsgálata 

annak megállapítása érdekében, hogy a 

termékek a CBAM hatálya alá tartoznak-e.

4 A CBAM bevezetésével járó pénzügyi 

hatások felmérése és az esetlegesen 

indokolt változtatások megtervezése. 

Ilyen változtatás lehet az ellátási lánc 

felépítésének és a beszerzési stratégiának 

a megváltoztatása, a gyártás 

átszervezése, illetve a technológiai 

fejlesztések az importált termékek ÜHG-

kibocsátástartalmának csökkentése 

érdekében.

Következő lépések a gazdálkodók 
számára

4 Az import folyamatok- felülvizsgálata, 

figyelemmel a vám, CBAM és 

adatbiztonsági aspektusokra.

4 A CBAM által érintett importált 

termékekre vonatkozó ÜHG-

kibocsátástartalmak előzetes kiszámítása 

(a gyártók közreműködésével vagy 

önállóan).

4 A CBAM bevezetésével (és az EU ETS 

rendszer változásaival) járó adminisztratív 

és riportálási kötelezettségek hatásának 

felmérése.

4 Pontos súlymérésekre alkalmas 

módszerek/eszközök meghatározása 

(különös tekintettel a ömlesztett termékek 

mérésére).



Alumíniumtermékek

7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 

7608, 7609 00 00

A CBAM javaslat hatálya alá jelenleg tartozó 

termékek listája a Kombinált Nómenklatúra 

alapján (rövidített, további specifikációk 

lehetnek érvényben).

Elektromos áram

2716 00 00

Műtrágya

2808 00 00, 2814, 2834 21 00, 3102, 

3105 (kivéve 3105 60 00) 

Cement

2523 10 00, 2523 21, 2523 29 00, 

2523 90 00

Vas- és Acéltermékek

72 (kivéve 7202 and 7204), 7301, 7302, 

7303 00, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308 

(kivéve a 9406 alatt említett előre gyártott 

épületek), 7309, 7310, 7311

Melléklet
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