
 

 

Kiegészítő vámadókra vonatkozó rendeletek bevezetése Törökországban 

A török vámhatósági szabályozások két körben kerültek módosításra április folyamán. A múlt 

héten bevezetett gazdaságvédelmi célzatú intézkedések nem érintik az EU-s, így a magyar 

eredetű termékek forgalmát sem. A több ezer árucikkre kiterjedő ideiglenes, kiegészítő 

vámadó-növelés célja a harmadik országokból származó termékek korlátozása. Az 

intézkedések akár magyar exportőröket is jobb pozícióba helyezhetnek. 

 

Az elmúlt napokban két elnöki rendelet is napvilágot látott, amelyek érintik az árucikkek 

törökországi behozatalát.  

 

1.) A török Hivatalos Közlöny 2020. április 18-i 31103-as számában közzétett 2422, 2423, 

2424, 2425-ös számú elnöki rendelet az Import Szabályozásokról1 

 

A Közlönyben való megjelenéssel hatályossá vált elnöki rendelet értelmében kaucsuk fonal, 

ragasztó, műanyag lapok, vas- és acél csavarok, műanyag- és fém gombok, egyes hegesztő 

pálcák, papírvágó gépek, függöny, transzformátor, konverterek, hang alapú jelölő gépek, 

szünetmentes erőforrások, hangszórók, relék, multiméterek, órák, kronométerek, világító 

berendezések alkatrészei, hidraulikus prések, video konzolok, ünnepi és karneváli 

felszerelések, cirkuszi eszközök, bútor kiegészítők, golfütők, szabadtéri sport kiegészítő 

árukörök kapcsán kiegészítő vámadó szabályozás lépett életbe. A felsorolt termékkörök 

kiegészítő vámadó terhe 5-50 %-kal fog emelkedni. 

 

Az eddig alacsony kiegészítő vámadóval szállító fejlődő országok textil- és készruha 

termékeinek vámadó értékét a többi (fejlett) ország szintjére emelték. 

 

A helyi termelők és a foglalkoztatás védelme érdekében foganatosított intézkedések egyes vas 

termékek behozatalát is átmeneti, 3 hónapos időre emelt vámadóval fogják terhelni. Lemez és 

tömb, illetve hengerelt áruk, ötvözött termékek, profilok és rozsdamentes lemez árukörökre 

kivetett kiegészítő vámadó 2020. július 15-ig (átmenetileg) 5 ponttal emelkedik. A háztartási 

gépek gyártásához használt melegen hengerelt lemez, illetve ebből hegesztett csövek importja 

esetén 2 pontos növekedés lesz.  

 

A 2424-es számú rendelet mellékletét képező táblázat szerint a Törökországba forgalomba 

hozatali igazolással importálható, nem EU- és TR származású áruk esetén az „Egyéb 

országok” oszlopban megjelölt mértékű, kiegészítő vámadó kerül beszedésre. Nem terheli 

kiegészítő vámadó azokat a termékeket sem, amelyek olyan országból származnak, amelyekkel 

Törökországnak hatályos szabadkereskedelmi megállapodása van.  

2.) A török Hivatalos Közlöny 2020. április 21-i számában megjelent 2429 és 2430-as 

számú Elnöki Rendelet az „Import rendelkezések kiegészítő szabályozása” keretében a 

textil, készruha, bőr, cipő és hasonló termékek, valamint további ipari termékekkel 

kapcsolatos kiegészítő vámadójáról rendelkezik2 

- A 29. – 97. sorokban közel 1200 termék esetén 5,5-40 %-os,  

- textil, konfekció, bőr, cipő, hasonló, közel 2000 termék esetén 8-50 %-os kiegészítő 

vámadó bevezetéséről rendelkezik. 

 
1Rendelet 2422 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-6.pdf 
Rendelet 2423 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-7.pdf 
Rendelet 2424 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-8.pdf 
Rendelet 2425 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-9.pdf 
 
2 Rendelet 2429 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-1.pdf 
Rendelet 2430 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-2.pdf 
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A rendelet 2020. április 21-től 2020. szeptember 30-ig hatályos. A rendelet azon szállítmányok 

esetében nem kerül alkalmazásra, amelyekre már korábban megtörtént a szerződéskötés, illetve 

az árucikkek leszállítása már folyamatban van és az erre vonatkozó igazolásokat 30 napon belül 

benyújtják. 

 

A rendeletben szereplő kiegészítő vámadó alól mentesülnek az alábbi országok, illetve 

országok és országcsoportok: EU, EFTA, Izrael, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, 

Algéria, Palesztina, Tunézia, Egyiptom, Georgia, Albánia, Chile, Szerbia, Montenegró, 

Koszovó, Mauritius, Moldova, Feröer-szigetek, Dél-Korea, Malajzia, Szingapúr.  

 

Értékelés: A meghozott intézkedések sem hazánkat, sem az uniós országokat nem érintik 

negatívan, sőt, akár egyes termékek kapcsán jobb helyzetbe hozhatják a magyar exportőröket 

is. Az új szabályok alapján nem lehet arra következtetni, hogy megváltozna esetleg 

Törökországnak az LDC országokkal kapcsolatos, rendkívül támogató politikája, de a döntés 

jelzésértékű lehet abban az értelemben, hogy a török állam nem a jelenlegi helyzetben nem 

mondhat le könnyedén állami bevételekről. Az intézkedést annak vélt unióellenes elemei miatt 

SK Brüsszelben, munkacsoporti szinten fel akarta vetni, vélhetően a részletek tisztázódásával 

ez a helyzet megváltozhatott.  

 

 

Forrás: Magyarország Nagykövetsége, Ankara 


