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EXPORTÁLJON A VILÁG 
EGYIK LEGERŐSEBB 
E-KERESKEDELMI PIACÁRA.



2 KICSI SZIGET, ÉGIG ÉRŐ LEHETŐSÉGEK

A kiadvány egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmilyen formában és módon, sem elektronikusan, sem mechanikusan – beleértve a fénymásolást, a felvételre 
vagy az információ tárolására és visszakeresésére szolgáló rendszereket – a DHL előzetes írásbeli engedély nélkül. Minden jog fenntartva. © Deutsche Post DHL 2017

SZOLGÁLTATÁSOK 80,2% 
GYÁRTÁS 19,2%

● MEZŐGAZDASÁG 0,6%
1

AHOL EGYSZERŰ JÓL ÜZLETELNI
Az Egyesült Királyságban egyszerű céget alapítani és működtetni. A jogszabályi háttér átlátható, az 
ügyintézés egyszerű. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy az ország az előkelő hetedik helyen szerepel a 

Világbank több mint 180 országot vizsgáló ’Ease of Doing Business’ felmérésében.3

A LEGNAGYOBB LEHETŐSÉGEK

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
GAZDASÁGA ÁGAZATONKÉNT

GÉPJÁRMŰVEK ÉS 
ALKATRÉSZEK 
Bár a jelek azt mutatják, hogy az 
autók értékesítése alábbhagyott, 
hosszú távon mégis derűsek 
a kilátások a járművek és 
autóalkatrészek piacán.

GYÓGYSZEREK, 
GYÓGYKÉSZÍTMÉNYEK
Az országba importált gyógyá
szati készítmények forgalma 
2016ban elérte a 33 milliárd dol
lárt, és közel 60%kal nőtt 2009 
és 2016 között.2

ELEKTRONIKA 
Az elektronika jelentős növekedési 
terület. 2009 és 2016 között az 
okostelefonok, az áramkörök és 
alkatrészek importja az egekbe 
szökött: 8000%kal emelkedett.2
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KINCSES SZIGET
Az Egyesült Királyságba importált áruk értéke elérte a 636 milliárd dollárt 
2016ban2, és az ország 65 millió lakosából 59 millió rendszeresen használja az 
internetet, így ideális terep a nemzetközi terjeszkedésre.4

HATALMAS ONLINE 
LEHETŐSÉGEK 
Az Egyesült Királyság a világ harmadik 
legnagyobb ekereskedelmi piaca, ahol a 
kiskereskedelmi forgalom közel ötöde online 
zajlik.5 

FEJLŐDŐ MOBIL KERES-
KEDELEM  
Az online kiskereskedelmi forgalom 
a  110 milliárd dollárt is meghalad
ta 2017ben, ezen belül is a mobil
eszközökön bonyolított forgalom 
nőtt a legszembetűnőbben. Becs
lések szerint 2021ben a mobil
eszközökön bonyolított forgalom 
adja majd a teljes forgalom több 
mint felét.6

LEGYEN OKOSTELEFONBARÁT    
A fogyasztók, különösen a fiatalabb 
vásárlók, jellemzően okostelefonon és 
táblagépen vásárolnak. Fontos tehát, hogy 
mobileszközökre is optimalizált weboldallal 
hódítsuk meg az országot.

2017-BEN AZ ONLINE 
VÁSÁRLÁSOK 43%-ÁT 
MOBILESZKÖZRŐL INTÉZTÉK6
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HÁZTARTÁSI 
CIKKEK   
48%

FILM ÉS ZENE  
31%

KÖNYVEK, MAGAZINOK 
ÉS ÚJSÁGOK  
31%

VIDEÓJÁTÉKOK 
ÉS SZOFTVEREK   
20%

MI PÖRÖG  
A BRIT  
WEB  ÁRU HÁ-
ZAKBAN?10
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HATÁROKON ÁTNYÚLÓ KERESKEDELEM 
A brit fogyasztók szívesen vásárolnak külföldről: 2015ben 65%uk legalább egyszer így is tett.
És ha elégedettek a termékkel, nagy valószínűséggel vissza is térnek: 10ből 9 vásárló nyitott arra, hogy 
ismét külföldről rendeljen.8

GYORS KISZÁLLÍTÁS 
Az Egyesült Királyság logisztikai infrastruktúrája rendkívül fejlett, így 
az Amazon és más cégek is jellemzően már a rendelés napján kiszállítják 
a termékeket. Ügyeljen arra, hogy többféle, azaz olcsóbb és lassabb, 
valamint drágább expressz szállítási lehetőséget is kínáljon. 

HOGYAN EMELKEDHET A NAGYOK KÖZÉ 
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG IMPORT PIACÁN?
ONLINE EGYSZERŰBB 
Bár a kiskereskedelmi forgalom mérsékelt növekedést mutat, az 
ekereskedelemben ez mit sem érezhető: a brit háztartások minden 
más országnál többet, közel 6000 dollárt, azaz több mint másfél 
millió forintot költöttek webáruházakban éves szinten.7

EGY ÁLLAM, NÉGY ORSZÁG 
Az Egyesült Királyság négy különálló 
országból áll: Anglia, Skócia, Wales és 
ÉszakÍrország. Mindegyik ország rendkívül 
büszke saját hagyományaira és történelmi 
örökségére. Hogy elkerüljük a kínos pillana
tokat, csak akkor illessük brit üzleti part
nerünket „angol” jelzővel, ha bizonyosak 
vagyunk származásában.

B2B BOOM: AZ ONLINE B2B ELADÁSOK  
2015-BEN 96,5 MILLIÁRD FONTOT ÉRTEK EL.9
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Az import vám mértéke 
átlagosan  

Egyes termékek esetében 
azonban elérheti a 

KERESKEDELMI SZABÁLYOK 
ÉS VÁM INFORMÁCIÓK

NÉHÁNY TIPP A ZÖKKENŐMENTES 
SZÁLLÍTÁSOK ÉRDEKÉBEN
• Ellenőrizze, hogy szükség vane kiviteli  

engedélyre a származási országtól 

• Legyen alapos a papírmunkában

• Részletezze a termékleírásokat

• Keresse meg a megfelelő vámtarifaszámokat a tarifakereső 
használatával (ehhez a következő oldalon talál egy linket)

• A lehető leggyorsabb szállítás érdekében a címzett összes 
elérhetőségét bocsássa a DHL rendelkezésére

3,5-5% 30%ot 

MIT KELL MEGFIZETNEM A 
TERMÉKEIM UTÁN?

AZ AJÁNLOTT FOGYASZ-
TÓI ÁR 15 FONT ALATTI? 
Nem kell sem ÁFÁt, sem vámot 
fizetni.

AZ AJÁNLOTT FOGYASZ-
TÓI ÁR 15 ÉS 135 FONT 
KÖZÖTT VAN? 
ÁFÁt igen, de vámot nem kell 
fizetni.

ES

IMPORT AZ EU-N BELÜL
Ez egy egyszerű folyamat. A legtöbb áru szabad 
forgalomban van, így nem történik vámkezelés, és sem 
behozatali vámot, sem ÁFÁt nem kell fizetni.

IMPORT EU-N KÍVÜLI ORSZÁGBÓL
Minden termék esetében szükséges a vámkezelés. 
Ne felejtsen el behozatali nyilatkozatot biztosítani a 
vámokról és a behozatali adókról, valamint az ÁFÁról.

Az Egyesült Királyágba viszonylag egyszerű importálni, nincs sok korlátozó tényező. Hogy mit 
is kell pontosan fizetni (vagy tenni), az attól függ, hogy mit és honnan importálunk.
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A BREXIT ÉS A BRIT 
KERESKEDELEM JÖVŐJE 

KÉSZEN ÁLLOK ARRA, HOGY 
PIACRA LÉPJEK AZ EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁGBAN. MI A 
KÖVETKEZŐ LÉPÉS?

Építsen a DHL Express hálózatára és több 
évtizedes tapasztalatára a sikeres induláshoz! 
Látogasson el a honlapunkra, regisztráljon, és 
kollégáink felkeresik Önt.
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2019. MÁRCIUS
A britek tervezett kilépése az Európai Unióból.

AZ EU-N KÍVÜLI ÉLET
Az Egyesült Királyság része az EU egységes 
piacának, amely mellett viszonylag egyszerű volt 
kiszámolni a piacra lépés várható költségeit. 2016 
júniusában azonban az Egyesült Királyság lakossága 
a „BREXIT” mellett szavazott: vagyis az ország 2019 
márciusában kilép az EUból.

MILYEN VÁLTOZÁST HOZ A „BREXIT”?
Ezt túl korai lenne megjósolni. Ha a BREXIT 
„szigorú” változata valósul meg, akkor az Egyesült 
Királyság fokozatosan, de teljesen kivonul az 
Európai Unió egységes piacáról, ami magával hozza 
a szállítási költségek változását is. A BREXIT „puha” 
változata esetén azonban nem lesznek jelentős 
változások, legalábbis az importőrök szempontjából 
nem.

Nagy Britannia Vám és Adóhivatala

Vámtarifaszám kereső (Egyesült Királyság Kormánya)

AZ ORSZÁG FŐBB 
KORMÁNYZATI 
SZERVEI

https://shipping.dhl.hu/e-commerce
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.gov.uk/trade-tariff

