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Günter Verheugen-nek, az Európai Bizottság tagjának,
bõvítési biztosnak,
KEH ügyszám: VII-2/1825/45/2003.

A miniszterelnök elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE A LÁNCCAL
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom

a Francia Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti
kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenységük
elismeréseként
Noëlle Lenoir európaügyi miniszternek,
Dominique de Combles de Nayves nagykövetnek,
KEH ügyszám: VII-2/0734/2/2004.

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti
kapcsolatok szélesítése és elmélyítése érdekében végzett
fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként, valamint az
európai egységesülési folyamat továbbvitelének, az Európai
Unió keleti kibõvítésének következetes támogatásáért
dr. Thomas Klestil-nek, az Osztrák Szövetségi Köztársaság elnökének;

a francia—magyar kulturális kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Jean-Jacques Aillagon francia kulturális és tömegtájékoztatási miniszternek;
KEH ügyszám: VII-2/0734/2/2004.

KEH ügyszám: VII-2/0735/3/2004.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Magyarország integrációjának elõmozdítása érdekében
végzett tevékenységéért, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk tevõleges elõsegítéséért
Romano Prodi-nak, az Európai Bizottság elnökének,
KEH ügyszám: VII-2/1825/45/2003.
a magyarországi mûszaki és természettudományi alkalmazott kutatások elõsegítésében, a nemzetközi együttmûködések szervezésében végzett munkássága elismeréseként
Pungor Ernõ állami díjas kémikusnak, az MTA r. tagjának;
KEH ügyszám: VII-2/4455/103/2003.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Magyarország integrációjának elõmozdítása érdekében
végzett tevékenységéért, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk tevõleges elõsegítéséért

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Magyarország integrációjának elõmozdítása érdekében
végzett tevékenységükért, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk tevõleges elõsegítéséért
Eneko Landaburu-nak, az Európai Bizottság fõigazgatójának,
Pierre Mirel-nek, az Európai Bizottság Kibõvítési Fõigazgatóság igazgatójának,
KEH ügyszám: VII-2/1825/45/2003.
a statisztika terén végzett tudományos munkássága, a
kanadai—magyar szakmai és tudományos kapcsolatok elõmozdítása érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként
dr. Fellegi Iván Péternek, a kanadai Statisztikai Hivatal
vezetõjének,
KEH ügyszám: VII-2/4817/107/2003.
a Finn Köztársaság és a Magyar Köztársaság kulturális,
tudományos és oktatási kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Markku Linna-nak, a Finn Oktatási Minisztérium
államtitkárának,
KEH ügyszám: VII-2/4948/113/2003.
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a magyar—francia kapcsolatok ápolása és fejlesztése
érdekében végzett tevékenységük elismeréseként

szövetségek érdekében kifejtett több mint egy évtizedes
kimagasló munkájáért

Maurice Gourdault-Montagne diplomáciai tanácsadónak,
Pierre Menat-nak, a Külügyminisztérium igazgatójának;

Ken Davey-nek, a Birmingham-i Egyetem ny. örökös
professzorának,
KEH ügyszám: VII-2/4818/108/2003.

KEH ügyszám: VII-2/0734/2/2004.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(katonai tagozata)
kitüntetést adományozom
a magyar—francia kapcsolatok ápolása és fejlesztése
érdekében végzett tevékenységük elismeréseként
François Labuz alezredesnek, az Elnök szárnysegédjének,
Francis Labrousse fõfelügyelõnek, a Biztonsági Szolgálat vezetõjének;
KEH ügyszám: VII-2/0734/2/2004.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
a lengyelországi II. világháborús magyar emlékhelyek
felkutatása és gondozása érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Witold Kuleszának, a Nemzeti Emlékezet Intézete igazgatójának,
KEH ügyszám: VII-2/4820/110/2003.
a magyar—amerikai kétoldalú kapcsolatok fejlesztése
érdekében végzett tevékenységéért
Walter Andrusyszyn-nek, az Amerikai Egyesült Államok
Nemzetbiztonsági Tanácsa közép- és észak-európai politikai kapcsolatokért felelõs igazgatójának,
KEH ügyszám: VII-2/4785/105/2003.
a magyar—német gazdasági kapcsolatok erõsítése, valamint a MATÁV gyors és eredményes fejlõdése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Helmut Ricke-nek, a Deutsche Telekom volt vezérigazgatójának,
KEH ügyszám: VII-2/4949/112/2003.
a ,,Helyi önkormányzati know-how’’ program keretében
a magyarországi helyi önkormányzatok és önkormányzati

tudományos munkássága, a magyarországi diszlexiás
diákok képzésének segítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
prof. dr. Hajtó Jánosnak, a fizikai tudományok doktorának, az edingburgh-i Napier Egyetem Elektro-Mérnöki
Tanszék egyetemi tanárának,
KEH ügyszám: VII-2/4818/108/2003.
a lyoni Magyar Ház létrehozása, valamint a magyar—
francia közjegyzõi kamarák közötti együttmûködés kialakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Prohászka Péter ny. közjegyzõnek,
KEH ügyszám: VII-2/4819/109/2003.
a magyar—francia kapcsolatok ápolása és fejlesztése
érdekében végzett tevékenységük elismeréseként
Jean-Marc Gravier követségi tanácsosnak,
Charles Fries-nek, az Elnöki Hivatal tanácsadójának;
KEH ügyszám: VII-2/0734/2/2004.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(katonai tagozata)
kitüntetést adományozom
a magyar—francia kapcsolatok ápolása és fejlesztése
érdekében végzett tevékenységük elismeréseként
Hugues Briqo fõfelügyelõnek, az Elnök Biztonsági Szolgálata parancsnokának,
Sylvain Lledo rendõrfelügyelõnek, a VIP személyek biztonságáért felelõs szolgálat munkatársának;
KEH ügyszám: VII-2/0734/2/2004.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
a lengyelországi magyar emlékhelyek méltó megjelölése
érdekében végzett tevékenységéért, mûvészi munkássága
elismeréseként
Bronislaw Chromy szobrászmûvésznek,
KEH ügyszám: VII-2/4820/110/2003.
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a magyar—lengyel kapcsolatok fejlesztése és Bem József
emlékének ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Arkadiusz Czartoryskinak, Ostroleka polgármesterének,
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A Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetés alapításáról szóló 153/2001. (XI. 29.) KE határozat 3. pontjában
foglaltak alapján
a KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME

KEH ügyszám: VII-2/4820/110/2003.
kitüntetést adományozom
a magyar irodalom német nyelvû fordítása terén végzett
tevékenysége elismeréseként
Hans Skirecki író, mûfordítónak,
KEH ügyszám: VII-2/4460/89/2002.

hittel közvetített mély humanizmusáért, szakmai megalapozottsággal érvelõ törvényalkotó tevékenységéért
dr. Isépy Tamásnak.
KEH ügyszám: VII-4/777/2004.

a magyar—szlovák gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Gut’an Dušan-nak, a Szlovák Köztársaság Budapesti
Nagykövetsége Gazdasági és Kereskedelmi Osztálya volt
vezetõjének;

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

II. rész

JOGSZABÁLYOK

KEH ügyszám: VII-2/4821/111/2003.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE
(katonai tagozata)
kitüntetést adományozom
a magyar—francia kapcsolatok ápolása és fejlesztése
érdekében végzett tevékenységük elismeréseként
Jean-Luc Rumen-nek, az Elnök Biztonsági Szolgálata
munkatársának,
Joël Morin-nak, az elnök személyes biztonságáért felelõs
tisztnek.
KEH ügyszám: VII-2/0734/2/2004.
A külügyminiszter elõterjesztésére a Portugál Köztársaság elnöke által
dr. Gulyás Andrásnak
adományozott
PORTUGÁL

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE

kitüntetés viselését engedélyezem.
KEH ügyszám: VII-5/0116/1/2004.

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
38/2004. (IV. 5.) FVM
rendelete
az élõ vágómarha exportjához nyújtott idõszakos
export-visszatérítésrõl szóló 10/2004. (I. 28.) FVM
rendelet módosításáról
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény
32. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a pénzügyminiszterrel és a külügyminiszterrel egyetértésben — figyelemmel az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó,
nemzeti költségvetésbõl nyújtott kiegészítõ támogatások,
valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirõl szóló 6/2004.
(I. 22.) Korm. rendelet, valamint a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatások igénybevételének eljárási
rendjérõl szóló 110/1997. (XII. 30.) FM—PM—IKIM
együttes rendelet rendelkezéseire — a következõket rendelem el:
1. §
Az élõ vágómarha exportjához nyújtott idõszakos
export-visszatérítésrõl szóló 10/2004. (I. 28.) FVM rende-

2004/41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

let (a továbbiakban: R .) 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(3) Az export-visszatérítést a 10032000-01905245 számú APEH Mezõgazdasági és élelmiszer-ipari exportvisszatérítés számláról kell igényelni, legkésõbb 2004. május 28-ig.’’
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3. §

Az R . 3. számú mellékletének 7. pontja e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2. §
Az R . 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet
1. és 2. számú melléklete lép.

Dr. Németh Imre s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

1. számú melléklet a 38/2004. (IV. 5.) FVM rendelethez
Egy pályázó által,
egy alkalommal legfeljebb
igényelhetõ mennyiség

A támogatás
mértéke
Ft/kg

500 db,
illetve 80 tonna/élõsúly

65

500 db,
illetve 150 tonna/élõsúly

65

Más szarvasmarha, 300 kg felett, vágásra
(Célország: Valamennyi ország az EU tagállamai kivételével)
Más szarvasmarha 81—160 kg között, továbbtartásra
(Célország: Valamennyi ország az EU tagállamai kivételével)

500 db,
illetve 250 tonna/élõsúly

65

500 db,
illetve 80 tonna/élõsúly

65

Más szarvasmarha, 161—300 kg között, továbbtartásra
(Célország: Valamennyi ország az EU tagállamai kivételével)

500 db,
illetve 150 tonna/élõsúly

65

Támogatási
kód

Vámtarifaszám

Megnevezés

245

Ex. Reg. 0102 90 21 00

246

Ex. Reg. 0102 90 41 00

Más szarvasmarha 81—160 kg között, vágásra
(Célország: Valamennyi ország az EU tagállamai kivételével)
Más szarvasmarha, 161—300 kg között, vágásra
(Célország: Valamennyi ország az EU tagállamai kivételével)

247

Ex. Reg. 0102 90 71 00

248

Ex. Reg. 0102 90 29 00

249

Ex. Reg. 0102 90 49 00

2. számú melléklet a 38/2004. (IV. 5.) FVM rendelethez
E 0—04
Ikt. sz.: ……………………

Pályázati lap az élõ vágómarha exportjának idõszakos export-visszatérítéséhez
(A pályázati lapot géppel vagy nyomtatott nagybetûvel kell kitölteni.)
1. A pályázó adatai
Adószáma: ………………………………………………
Pályázó neve: .......................................................................................Tel.: ....................................................................................
Címe: …………………………………………… (helység) ……………………………… út/utca ……………… hrsz.
Székhely címe: ………………………………… (helység) ……………………………… út/utca ……………… hrsz.
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Levelezési címe: ………………………………… (helység) ……………………………… út/utca ……………… hrsz.
Felelõs vezetõ neve: ...........................................................................Tel.: ....................................................................................
Bankszámlaszáma: ………………………………………………
Nyilatkozom, hogy a 38/2004. (IV. 5.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint az MVH nyilvántartásba vett, és
rendelkezem regisztrációs számmal. Regisztrációs számom:
Nyilatkozom, hogy a 38/2004. (IV. 5.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint az MVH nem vett nyilvántartásba, és
regisztrációs számmal nem rendelkezem.
(A megfelelõ nyilatkozat aláhúzandó.)
2. Az igényelt ígérvény adatai
Megnevezés: Más szarvasmarha 81—160 kg között, vágásra
Vámtarifaszám: 0102 90 21 00
Támogatási kód: 245
Az export mennyisége: .............................................. db
Az export mennyisége: ............................................... kg
Megnevezés: Más szarvasmarha, 161—300 kg között, vágásra
Vámtarifaszám: 0102 90 41 00
Támogatási kód: 246
Az export mennyisége: .............................................. db
Az export mennyisége: ............................................... kg
Megnevezés: Más szarvasmarha, 300 kg felett, vágásra
Vámtarifaszám: 0102 90 71 00
Támogatási kód: 247
Az export mennyisége: .............................................. db
Az export mennyisége: ............................................... kg
Megnevezés: Más szarvasmarha 81—160 kg között, továbbtartásra
Vámtarifaszám: 0102 90 29 00
Támogatási kód: 248
Az export mennyisége: .............................................. db
Az export mennyisége: ............................................... kg
Megnevezés: Más szarvasmarha, 161—300 kg között, továbbtartásra
Vámtarifaszám: 0102 90 49 00
Támogatási kód: 249
Az export mennyisége: .............................................. db
Az export mennyisége: ............................................... kg
Alulírott pályázó kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
3. Nyilatkozatok
Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok (vonatkozó rész aláhúzandó).
Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék-tartozásom nincs.
Nyilatkozom, hogy az exportálni kívánt szarvasmarha Magyarországon született és hizlalt, valamint rendelkezem az
élõ szarvasmarhák exportra történõ kijelentésére vonatkozó Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet igazolással.
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Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar
Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás
jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
Dátum: …………………………………………………………………………

……………………………………………
a pályázó cégszerû aláírása
Melléklet:
1. Pályázati díj átutalását igazoló banki dokumentum, melynek ,,Közlemény’’ rovatában fel kell tüntetni a befizetõ
cég nevét, adószámát és a 38/2004. (IV. 5.) FVM rendelet számát.
2. A VHT igazolását a legalább 2004. január 1-je óta fennálló tagságról, valamint a terméktanács alapszabályában
elõírt befizetési kötelezettségek teljesítésérõl.

3. számú melléklet a 38/2004. (IV. 5.) FVM rendelethez
,,7. Amennyiben a pályázat megfelelt a pályázati feltételeknek, az MVH hét munkanapon belül a pályázó részére
másra át nem ruházható ígérvényt bocsát ki. Az ígérvény a kézhezvételtõl számított hatvan napig érvényes, de legfeljebb
2004. április 30-ig. Az ígérvény tartalmazza a hivatkozott rendelet számát, a pályázó nevét, címét, adószámát, az elnyert
export mennyiségét, vámtarifaszámát, valamint az ígérvény lejáratának az idõpontját.’’

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
39/2004. (IV. 5.) FVM
rendelete
az idõszakos export-visszatérítésrõl szóló,
egyes FVM rendeletek módosításáról
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény
32. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a pénzügyminiszterrel és a külügyminiszterrel egyetértésben — figyelemmel az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó,
nemzeti költségvetésbõl nyújtott kiegészítõ támogatások,
valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirõl szóló 6/2004.
(I. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.), valamint a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatások igénybevételének eljárási rendjérõl szóló 110/1997.
(XII. 30.) FM—PM—IKIM együttes rendelet rendelkezéseire — a következõket rendelem el:

1. §
A vágott, fagyasztott egész
visszatérítésérõl szóló 8/2004.
(a továbbiakban: R .) 2. §-ának
következõ rendelkezés lép:
,,(3) Az igénylést legkésõbb
benyújtani.’’

csirke idõszakos export(I. 28.) FVM rendelet
(3) bekezdése helyébe a
2004. május 28-ig lehet

2. §
Az R . 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) Amennyiben a pályázat megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázati díj letéti számlán való megjelenésétõl
számított hét munkanapon belül támogatási kódonként a
pályázó részére másra át nem ruházható ígérvényt bocsát
ki az MVH. Az ígérvény 2004. április 30-ig érvényes.
Az ígérvény tartalmazza e rendelet számát, a pályázó nevét,
címét, adószámát, az elnyert export termékenkénti
mennyiségét (kvóta), vámtarifaszámát, valamint az ígérvény lejáratának az idõpontját.’’

3640

MAGYAR KÖZLÖNY

2004/41. szám

3. §

9. §

Az R . 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.’’

Az R 2. 2. számú mellékletének 7. pontja e rendelet melléklete szerint módosul.

4. §
A friss és elõhûtött hasított félsertés idõszakos exportvisszatérítésérõl szóló 9/2004. (I. 28.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R 1.) 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(3) Az igénylést legkésõbb 2004. május 28-ig lehet
benyújtani.’’

5. §
Az R 1. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(1) Amennyiben a pályázat megfelel a pályázati feltételeknek, az MVH a pályázati díj letéti számlán való megjelenésétõl számított hét munkanapon belül támogatási
kódonként a pályázó részére másra át nem ruházható ígérvényt bocsát ki. Az ígérvény 2004. április 30-ig érvényes. Az
ígérvény tartalmazza e rendelet számát, a pályázó nevét,
címét, adószámát, az elnyert export termékenkénti
mennyiségét (kvóta), vámtarifaszámát, valamint az ígérvény lejáratának az idõpontját.’’

10. §
Az R 2. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.’’

11. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit 2004. április 1. napjától kell alkalmazni.
Dr. Németh Imre s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

Melléklet
a 39/2004. (IV. 5.) FVM rendelethez
,,7. Amennyiben a pályázat megfelel a pályázati feltételeknek, az MVH hét munkanapon belül a pályázó részére
másra át nem ruházható ígérvényt bocsát ki. Az ígérvény
2004. április 30-ig érvényes. Az ígérvény tartalmazza a
hivatkozott rendelet számát, a pályázó nevét, címét, adószámát, az elnyert export mennyiségét (kvóta), vámtarifaszámát, valamint az ígérvény lejáratának az idõpontját.’’

6. §
Az R 1. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.’’

7. §
Az élõ vágómarha exportjához nyújtott idõszakos
export-visszatérítésrõl szóló 10/2004. (I. 28.) FVM rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.’’

A pénzügyminiszter
15/2004. (IV. 5.) PM
rendelete
a közösségi vámjog végrehajtásának részletes
szabályairól
A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. §-a (1) bekezdésének a)—l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:

8. §
Az élõ sertés exporthoz nyújtott idõszakos exportvisszatérítésrõl szóló 11/2004. (I. 28.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R 2.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(3) Az igénylést legkésõbb 2004. május 28-ig lehet
benyújtani.’’

I. AZ UTÓLAGOS ELLENÕRZÉSRE VONATKOZÓ
RÉSZLETES
SZABÁLYOK
1. §
(1) A vámhatóság által végzett utólagos ellenõrzés az
ügyfél nem közösségi termékekkel, illetve a vámellenõrzés
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alá esõ közösségi termékekkel folytatott külkereskedelmi
— ideértve az Európai Mezõgazdasági Orientációs és
Garanciaalap Garanciarészlegének finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról és a 77/435/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
szóló 4045/89/EGK rendelet szerinti — tevékenységére
irányuló felülvizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy az ügyfél a jogszabályokban elõírt kötelezettségeinek eleget tett-e. Az utólagos ellenõrzés kiterjed
különösen annak megállapítására, hogy az áru vámellenõrzés alá helyezése megtörtént-e, a vámérték kimunkálása,
az áru tarifális besorolása, valamint a vámkedvezmények
vagy vámmentességek igénybevétele jogszerû volt-e, és az
ezek alkalmazásához elõírt feltételeket betartotta-e a kedvezményezett, a vámtartozás rendezése megtörtént-e,
valamint a kötelezõ felvilágosítás felhasználása a vámkezelések során jogszerûen történt-e.
(2) Az ellenõrzés fajtái:
a) a személy külkereskedelmi tevékenységével kapcsolatos utólagos ellenõrzés,
b) az ismételt ellenõrzés,
c) a felülellenõrzés.

2. §
Kötelezõ az ellenõrzést lefolytatni az adósnál:
a) olyan személy felszámolását, végelszámolását rendelték el, amely a vámjogszabályok hatálya alá tartozó
tevékenységet folytatott,
b) az Állami Számvevõszék elnökének felhívására,
c) a pénzügyminiszter utasítására.

3. §
(1) Az utólagos ellenõrzés lefolytatásának szükségességét, gyakoriságát a célszerûség — 2. §-ban foglaltak kivételével — a költségkímélés és az ellenõrzött mûködõképességére tekintettel, valamint a külföldi vámhatóság megkeresése figyelembevételével évente a Vám- és Pénzügyõrség országos parancsnoka (a továbbiakban: országos
parancsnok) által jóváhagyott ellenõrzési tervben kell
meghatározni.
(2) Az ellenõrzési terv az aktuális gazdasági folyamatokra, a vámpolitikai célkitûzésekre, a jogszabályváltozásokra,
a költségvetési bevételi érdekeket leginkább sértõ magatartásformákra, illetõleg a vámbevételi szempontból legnagyobb kockázatot jelentõ vámeljárásokra kiemelt figyelemmel rögzíti a vámhatóság ellenõrzési kapacitásainak
felhasználását.
(3) Az ellenõrzési terv tartalmazza:
a) az adott év kiemelt vizsgálati céljait,
b) az ellenõrizendõ fõbb tevékenységi köröket.
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4. §

(1) A vámjogszabályokban a vámhivatal részére megállapított jogokat, kötelezettségeket az utólagos ellenõrzés
során az ellenõrzést végzõ vámhatóság tekintetében értelemszerûen alkalmazni kell.
(2) Nem minõsül utólagos ellenõrzésnek, ha a vámhatóság a Tanácsnak a Közösség Vámkódexének létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelete (a továbbiakban: vámkódex) 78. cikkében meghatározott árunyilatkozat utólagos ellenõrzését folytatja le, továbbá az államigazgatási
eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Áe.) alapján hatósági ellenõrzést végez,
illetve a külön jogszabályban meghatározott ellenõrzési
feladatát látja el.

Ismételt ellenõrzés
5. §
(1) Ellenõrzéssel lezárt idõszak tekintetében ismételt
vizsgálatra kerülhet sor:
a) ha vámhatóság a korábban lefolytatott utólagos
ellenõrzés megállapításának végrehajtását vizsgálja,
b) az ellenõrzött kérelmére, ha az ellenõrzött által feltárt új tény, körülmény tisztázása vélelmezhetõen a korábbi
ellenõrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezné,
c) felülellenõrzés keretében.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján ismételt ellenõrzésnek az utólagos ellenõrzést lefolytató szerv vezetõjének, vagy ha az utólagos ellenõrzés eredményeként hozott
határozatot a kijelölt szerv felülvizsgálta, a másodfokon
eljáró szerv vezetõjének rendelkezésére van helye. Az ellenõrzés elrendelésérõl a vámhatóság határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés a)— b) pontjában meghatározott
ismételt ellenõrzést az utólagos ellenõrzést végzõ vámszerv folytatja le, míg a c) pontban írt felülellenõrzésre a
külön jogszabályban meghatározott vámszerv jogosult.

Felülellenõrzés
6. §
(1) A vám és a vámmal együtt beszedendõ nem közösségi
adók és díjak elévülési idején belül a vámhatóság felülellenõrzést folytathat le az ellenõrzéssel lezárt idõszak
tekintetében, ha
a) a felülellenõrzést a pénzügyminiszter vagy az Állami
Számvevõszék elnöke rendelte el, és a rendelkezésben szereplõ idõszakot a vámhatóság már ellenõrizte,
b) az országos parancsnok erre utasítást ad, amelynek
alapján a felettes szerv ellenõrzi az utólagos ellenõrzést
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lefolytató vámszerv által korábban lefolytatott vizsgálat
szakszerûségét és törvényességét,
c) a vámhatóság olyan, a vámtartozást befolyásoló új
tényrõl, adatról, bizonyítékról szerez tudomást, amely a
korábbi ellenõrzéskor nem volt ismert, és az ellenõrzés
lefolytatására a országos parancsnok utasítást ad.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott felülellenõrzés nem indítható, ha az elrendelés feltételeinek
meglététõl számított 6 hónap eltelt.

Az eljárás lefolytatása
7. §
(1) A vámhatóság köteles az utólagos ellenõrzést annak
megkezdése elõtt legalább tizenöt nappal az érintettnek
írásban bejelenteni.
(2) Nem kell az érintettet az utólagos ellenõrzésrõl elõzetesen értesíteni, ha fennáll a lehetõsége annak, hogy a
vizsgálat alá vonandó bizonylatokat, könyvviteli és egyéb
nyilvántartásokat, iratokat, feljegyzéseket megsemmisítik,
meghamisítják, vagy ha az ellenõrzés más vámhatóság,
illetve a közösségi jogszabályban felhatalmazott szervezet
kérésére történik. Ilyen esetben az írásbeli értesítést az
ellenõrzés megkezdésekor az ellenõrzött részére átadott
megbízólevél helyettesíti.
(3) Az utólagos ellenõrzésrõl szóló értesítésnek tartalmaznia kell:
a) az ellenõrzést végzõ vámhatóság megnevezését, iktatószámát,
b) az ellenõrzött szervezet megnevezését,
c) a vizsgálat célját, témakörét és azt az idõszakot,
amelyre a vizsgálat irányul,
d) azokat a jogszabályokat, amelyeken az ellenõrzés alapul,
e) az ellenõrzés megkezdésének, tervezett befejezésének idõpontját,
f) felkérést az ellenõrzést végzõ tevékenységének elõsegítésére, támogatására, a vele való együttmûködésre,
g) az ellenõrzést elrendelõ szerv vezetõjének aláírását,
a szerv bélyegzõlenyomatát és a keltezést.

8. §
(1) A bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat és
egyéb iratokat, adathordozókat átvételi elismervény ellenében a vámhatóság bevonhatja. Az átvételi elismervényen
a bevont iratokat, adathordozókat részletezni kell. Az iratok, adathordozók a hivatali helyiségben történõ tanulmányozás céljából is bevonhatók, ilyen esetben 60 napon túl
csak az illetékes vámhatóság vezetõjének engedélyével és
az ellenõrzött személy egyidejû értesítésével tarthatók a
vámhatóságnál.
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(2) A vámhatóság utólagos ellenõrzést végzõ tagja az
ellenõrzés lefolytatásához — az ellenõrzött szervezet mûködési rendjét figyelembe véve — üzleti, üzemi vagy egyéb
helyiségekbe beléphet, iratokat, adathordozókat, tárgyakat, munkafolyamatokat vizsgálhat meg, felvilágosítást,
nyilatkozatokat kérhet, leltárfelvételt végezhet vagy egyéb
bizonyítást folytathat le.
(3) Ha az ellenõrzött vállalkozási tevékenységét magánszemély lakásában végzi vagy e tevékenységéhez más személy ingatlanát veszi igénybe a (4) bekezdésben foglaltakat
kell alkalmazni.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján az ellenõrzés
megkezdésekor tisztázni kell, hogy az ellenõrzött tevékenységét a más tulajdonában levõ lakás vagy ingatlan mely
helyiségeiben, részeiben végzi. Az ellenõrzést csak az ellenõrzött által használt helyiségekben, helyeken lehet lefolytatni, a használatra vonatkozó adatokat elsõsorban a tulajdonos és a bérlõ között létrejött szerzõdés alapján kell
megállapítani. A tulajdonos által használt helyiségekben,
területeken ellenõrzést tartani csak megalapozott gyanú
esetén a vonatkozó eljárás szabályai alkalmazásával lehet.
(5) A nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a honvédelmi szervek területére történõ belépés szabályait külön
jogszabályok tartalmazzák.
(6) Az utólagos ellenõrzés keretében a vámhatóság megvizsgálhatja az árut, illetve azokat az iratokat, adathordozókat, amelyekrõl feltételezhetõ, hogy az ellenõrzéshez
szükséges információkat tartalmaznak, továbbá az eljárásban résztvevõk eljárási jogosultságát.

9. §
(1) Az utólagos ellenõrzésrõl szóló értesítésben megjelölt vizsgálati idõtartamra vonatkozóan az ellenõrzött az
értesítés átvételének idõpontjától az ellenõrzés lezárásának napjáig az ellenõrzés tárgyát képezõ üggyel kapcsolatban kezdeményezhet módosítást, vámvisszatérítést, vámelengedést, mérséklést vagy más olyan eljárást, amely a
vámtartozással és a nem közösségi adókkal és díjakkal
kapcsolatos fizetési kötelezettségét, helyzetét megváltoztatja. Az ilyen kérelmek elbírálását az utólagos ellenõrzés
lezárásáig fel kell függeszteni, és egyidejûleg a kérelem
benyújtásáról értesíteni kell az utólagos ellenõrzést végzõ
szervet.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelmet a vámhatóság
elbírálja, annak eredményét az utólagos ellenõrzés megállapításainál nem lehet figyelembe venni.

10. §
(1) A helyszínen tartott utólagos ellenõrzést lehetõleg
az ellenõrzött tevékenységének folytatása idején munka-
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idõben, más személyeknél napközben 8—20 óra között
lehet lefolytatni. Az ellenõrzésre indokolt esetben a tevékenység folytatásának szünetében, illetõleg a meghatározott idõtartamon kívül is sor kerülhet.
(2) A vámhatóság hivatali helyiségében az utólagos
ellenõrzést lehetõleg a hivatali idõben kell megtartani.
A hivatali idõt szükség esetén úgy kell megállapítani, hogy
az érdekeltet munkaidején kívül is meg lehessen hallgatni.
(3) Utólagos ellenõrzést a vámhatóság megbízólevéllel
ellátott hivatásos állományú tagja végezhet, aki ellenõrzési
jogosultságát szolgálati igazolvánnyal és megbízólevéllel
igazolni köteles.
(4) Az ellenõrzést végzõk részére adott megbízólevélnek
tartalmaznia kell:
a) az ellenõrzést elrendelõ vámhatóság megnevezését,
adatait, bélyegzõlenyomatát és vezetõjének aláírását,
b) az ellenõrzött személy vagy szervezet megnevezését,
c) az ellenõrzés alapját képezõ jogszabályok megnevezését,
d) a vizsgálatot végzõk nevét, megbízásuk tartalmát.

11. §
(1) Az utólagos ellenõrzés során az ellenõrzött szervezet
köteles különösen: a bizonyítékokat — ideértve szükség
esetén azok hitelesített magyar nyelvû fordítását is —
a vámhatóság által meghatározott idõpontra az ellenõrzést
végzõk rendelkezésére bocsátani, illetve az utólagos ellenõrzéshez szükséges tények, körülmények és egyéb feltételek megismerését biztosítani, szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba
a betekintést lehetõvé tenni.
(2) Az (1) bekezdésben szereplõ kötelezettségek megszegése esetén a vámhatóság határozattal, határidõ megjelölésével kötelezheti az utólagos ellenõrzés alá vont személyt kötelezettségei teljesítésére. Amennyiben az ellenõrzés alá vont a kötelezettségét határidõn belül nem teljesíti, az utólagos ellenõrzést végzõ vámhatóság intézkedik a
Vtv. 7. §-ának (3) bekezdése szerinti bírság kiszabása iránt,
illetve a bírság kiszabásával egyidejûleg az utólagos ellenõrzést felfüggesztheti és — az ellenõrzött költségére — a
nyilvántartásokat, elszámolásokat szakértõvel elkészíttetheti.
(3) A vámhatóság az utólagos ellenõrzést a bizonyítékok
beszerzéséig — a külföldi megkeresések kivételével —
legfeljebb 90 napra felfüggesztheti, ha az ellenõrzött szervezet, illetve személy javára vagy terhére történõ megállapítások alapjául szolgáló bizonyíték beszerzése elõreláthatólag a vizsgálatra rendelkezésre álló idõn belül nem lehetséges.

12. §
(1) Az utólagos ellenõrzésrõl jegyzõkönyv készül, melynek tartalmaznia kell:
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a) az ellenõrzést végzõ vámszerv megnevezését, az ellenõrzést végzõk nevét,
b) az ellenõrzés kezdõ idõpontját,
c) az ellenõrzés tárgyát, az annak alapját képezõ jogszabályok felsorolását, az ellenõrzéssel érintett idõszakot,
d) az ellenõrzést végzõk megállapításait, a tisztázott
tényállást a vonatkozó jogszabályok megjelölésével, és annak bizonyítékait,
e) az esetlegesen tapasztalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó javaslatokat,
f) utalást arra, hogy a jegyzõkönyvben foglaltakra az
ellenõrzött a törvényben meghatározott határidõn belül
észrevételeket tehet,
g) az ellenõrzést végzõk aláírását.
(2) Az utólagos ellenõrzés megállapításait tartalmazó
jegyzõkönyvet az ellenõrzött részére az ellenõrzés megkezdésétõl számított 60 napon belül át kell adni. Indokolt
esetben az utólagos ellenõrzést lefolytató szerv vezetõje
— az ügyfél értesítésével — a határidõt egy alkalommal,
30 nappal meghosszabbíthatja.
(3) Az utólagos ellenõrzés megállapításai alapján részjegyzõkönyvet lehet hozni, ha az utólagos ellenõrzéssel
érintett vámkezelések egy részével kapcsolatban a tényállás megfelelõen tisztázásra került. A részjegyzõkönyvre a
jegyzõkönyv szabályait kell értelemszerûen alkalmazni.

13. §
Ha a fizetendõ vámtartozást utólagos ellenõrzési tevékenység eredményeként szabják ki, akkor a vámtartozással,
illetve kamatával kapcsolatos fizetési halasztást, részletfizetést, a hitelkamat felszámításának mellõzését a kiszabó
vámszerv, a kamat mérséklését pedig a kiszabó vámszerv
kijelölt szerve engedélyezheti.

A vámhatóság jogai és kötelezettségei
14. §
(1) Az ellenõrzést végzõ az ellenõrzés megkezdését megelõzõen — erre történõ külön felhívás nélkül is — köteles
magát és az ellenõrzési jogosultságát az elõírt módon igazolni, az ellenõrzöttet az ellenõrzés típusáról, tárgyáról és
várható idõtartamáról tájékoztatni.
(2) Az ellenõrzést végzõ az ellenõrzés során jogait oly
módon köteles gyakorolni, hogy az ellenõrzött gazdasági
tevékenységét ne, vagy a lehetõ legkisebb mértékben korlátozza.
(3) Az ellenõrzést végzõ köteles a tényeket, körülményeket, adatokat értékelni, az ellenõrzöttet, képviselõjét,
alkalmazottját az ellenõrzés során tett megállapításairól
tájékoztatni. Az ellenõrzést végzõ köteles az ellenõrzött
által felajánlott bizonyíték visszautasítását elõzetesen szó-
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ban, majd az ellenõrzésrõl szóló jegyzõkönyvben írásban is
indokolni.
(4) A vámhatóság a tényállás tisztázása során az ellenõrzött javára szolgáló tényeket is köteles feltárni. A nem
bizonyított tény, körülmény az ellenõrzött terhére nem
értékelhetõ.
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kiadnia, ahol a gazdálkodó könyvelését vezetik. Az engedélyt kérõ exportõrnek a vámhatóság számára minden
garanciát biztosítania kell, ami a termék származó helyzetének, valamint a vonatkozó rendeletekben megfogalmazott
egyéb szabályok teljesítésének igazolásához szükséges.
(3) Vámügynök nem kaphat elfogadott exportõri engedélyt függetlenül attól, hogy eleget tesz-e az engedély megadásához elõírt feltételeknek.

Az ellenõrzött jogai és kötelezettségei
15. §

18. §

(1) Az ellenõrzött köteles a vámhatósággal az ellenõrzés
során együttmûködni, az ellenõrzés feltételeit a helyszíni
ellenõrzés alkalmával biztosítani.

(1) Az elfogadott exportõri engedély kiadásának feltételei a következõk. Az exportõr:
a) a kérelem benyújtását megelõzõ tizenkét hónapban
rendszeresen szállított árut olyan harmadik országokba,
amelyekkel az érvényben lévõ kedvezményes kereskedelemre vonatkozó szabályok lehetõvé teszik ilyen engedély
kiadását,
b) megbízható vámadós,
c) az áru származására vonatkozó igazolási kötelezettségének minden esetben maradéktalanul eleget tett,
d) az illetékes vámhivatalnak az EUR .1 szállítási bizonyítvány hitelesítését, vagy a külföldi vámhatóság felkérésére végzett utólagos megerõsítési eljárás eredményeként
a származást igazoló okmányok megerõsítését a megelõzõ
12 hónapban jogerõsen elutasítani nem kellett, és a kérelem benyújtásakor nincs folyamatban lévõ utólagos megerõsítési eljárása,
e) igazolni tudja, hogy a jövõben is rendszeresen fog
árut szállítani kedvezményes kereskedelem keretein belül.

(2) Az ellenõrzött jogosult:
a) az ellenõrzést végzõ személyazonosságáról és megbízásáról meggyõzõdni,
b) az ellenõrzési cselekménynél jelen lenni,
c) megfelelõ képviseletrõl gondoskodni.
(3) Ha a vámhatóság a vizsgálat megállapításait más
személynél végzett kapcsolódó vizsgálat eredményével támasztja alá, az errõl szóló jegyzõkönyvnek, illetõleg határozatának az ellenõrzöttet érintõ részét az ellenõrzöttel
részletesen ismertetni kell.

16. §
Az ellenõrzött, ha megítélése szerint az ellenõrzés
határidejének túllépése a vámhatóságnak felróható okból
történik, a határidõ lejártát követõen panasszal fordulhat
a kijelölt vámszervhez, amely az ellenõrzött észrevételeinek figyelembevételével dönt az eljárási határidõ meghosszabbításáról, vagy az eljáró vámhatóságot az ellenõrzés azonnali lezárására utasítja.

II. SZÁRMAZÁSRA VONATKOZÓ
RÉSZLETSZABÁLYOK
Elfogadott exportõri engedély
17. §
(1) A vámhatóság szervei engedélyezhetik az olyan
exportõrnek, aki rendszeresen szállít szabadkereskedelmi
megállapodás hatálya alá tartozó terméket, hogy a termék
értékétõl függetlenül számlanyilatkozatot tegyen (elfogadott exportõr).
(2) Az elfogadott exportõri engedélyt az a regionális
parancsnokság adja ki, amelynek illetékességi területén az
exportõrnek az a telephelye található, ahol a gazdasági
tevékenységét végzi. Amennyiben a gazdálkodó több telephellyel rendelkezik, az engedélyt annak a szervnek kell

(2) Az (1) bekezdés értelmében rendszeres szállítás
fogalma alatt normál eljárásban legalább heti egy, egyszerûsített eljárásban évente legalább húsz alkalommal történõ, vagy normál és egyszerûsített eljárásban összesen évente legalább ötvenkét kiszállítást kell érteni.
(3) Amennyiben a kérelem benyújtásakor az exportõrnek van folyamatban lévõ utólagos megerõsítési eljárása,
az engedély kiadását ezen eljárás jogerõs befejezéséig fel
kell függeszteni.

19. §
Az elfogadott exportõri engedélykérelemhez csatolandó
iratok:
a) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy rendszeresen
szállít árut a kedvezményes kereskedelem keretein belül,
b) a Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 3. pontjában meghatározott okmányok,
c) külkereskedelmi szerzõdés, levelezés, ami igazolja,
hogy a jövõben is rendszeresen fog exportálni szabadkereskedelmi megállapodás keretében,
d) dokumentáció arra nézve, hogy nyilvántartási rendszere alkalmas a kedvezményre jogosító származó helyzet
bizonyítására,
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e) az Európai Közösségek és egyes országok közötti
preferenciális kereskedelemre irányuló rendelkezések
alapján az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiadásának, a
számlanyilatkozatok és az EUR.2 nyomtatványok kiállításának, valamint egyes elfogadott exportõri engedélyek kiadásának megkönnyítésére irányuló eljárásokról szóló
1207/2001/EK tanácsi rendelet értelmében — ha több tagországban érvényes elfogadott exportõri engedély kiadását
kérvényezi — arra vonatkozó nyilatkozat, hogy mely tagállamokban kívánja az engedélyét felhasználni,
f) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy aláírásával kívánja-e ellátni a kedvezményre jogosító nyilatkozatot vagy
sem. Amennyiben nem kívánja eredeti aláírásával ellátni a
nyilatkozatot, arra nézve is nyilatkozatot kell tenni, hogy
teljes felelõsséget vállal minden olyan okmányért, amely az
általa kibocsátott szabályszerû számlán/okmányon szerepel,
g) amennyiben több telephellyel rendelkezik a kérelmezõ, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy könyvelését hol
vezetik,
h) azon személy megnevezése és elérhetõsége, aki felelõs a kedvezményre jogosító nyilatkozatok kiadásáért.

Az elfogadott exportõr és a vámhatóság kötelezettségei
20. §
(1) Az elfogadott exportõr:
a) köteles vállalni, hogy csak azokra az árukra ad számlanyilatkozatot, amelyekre a kiállítás idején birtokában
van minden szükséges származást igazoló okmány vagy
nyilvántartási adat,
b) teljes felelõsséget vállal a felhatalmazás felhasználásnak módjára, különösen a hibás származási nyilatkozatokért vagy a felhatalmazás más helytelen használatáért,
c) biztosítja és felelõsséget vállal azért, hogy a vállalkozásában a számlanyilatkozatok kiadásáért felelõs személy
ismeri a származási szabályokat,
d) vállalja, hogy a származást alátámasztó okmányokat
a nyilatkozat kiállításának dátumától legalább három évig
megõrzi,
e) vállalja, hogy a vámhatóságnak a d) pontban meghatározott idõn belül bármikor bemutatja a származást igazoló okmányokat, és lehetõvé teszi, hogy az vizsgálatot
végezzen.
(2) A vámhatóság köteles rendszeresen ellenõrzést
végezni a felhatalmazással rendelkezõ exportõrnél.

Az engedély visszavonása
21. §
(1) Vissza kell vonni az engedélyt, ha
a) az elfogadott exportõr az engedélyben foglaltakkal
nem él, vagy
b) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy
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c) az engedélyben elõírt kötelezettségeit az engedélyes
a vámhatóság felszólítása ellenére ismételten megszegi.
(2) Akitõl a vámhatóság az elfogadott exportõri engedélyét az (1) bekezdés c) pontja alapján visszavonta, az engedély visszavonásától számított 12 hónapon belül újabb
engedélyt nem kaphat.

Könyvelés szerinti elkülönítés
22. §
(1) A külön jogszabályban foglaltak, valamint jelen rendelkezések betartásával a könyvelés szerinti elkülönítésre
vonatkozó engedélyt az a regionális parancsnokság adja ki,
amelynek illetékességi területén az a telephely található,
ahol a gazdasági tevékenységet végzik és a könyvelést
vezetik. Amennyiben a gyártó több telephellyel rendelkezik, az engedélyt annak a regionális parancsnokságnak kell
kiadnia, ahol a gyártó könyvelését vezetik. Ebben az esetben a telephely(ek) szerint illetékes regionális parancsnokságot az engedélyt kiadó regionális parancsnokság a határozat egy példányának megküldésével értesíti.
(2) Az engedély akkor adható ki, ha
a) az engedélyt kérõ megbízható vámadós,
b) belföldi termelõ tevékenységet folytat,
c) a kérelmezõ nyilatkozik arra nézve, hogy a termékek
származására vonatkozó igazolási kötelezettségének minden esetben maradéktalanul eleget tesz,
d) a gyártó fõkönyvelõje vagy pénzügyi vezetõje nyilatkozik arról, hogy kettõs könyvelést vezet és a készletnyilvántartásánál a ,,first in — first out’’ (elsõként bevételezett
eszköz elsõként kiadva) (a továbbiakban: fifo) elvet alkalmazza, továbbá, hogy a könyvelésben a származó és nemszármazó anyagokat elkülönítve tartja nyilván,
e) a kérelmezõ nyilatkozik a módszer alkalmazásának
szükségességérõl a fizikai elkülönítés költségei miatt, vagy
mert a fizikai elkülönítés nem lehetséges.
(3) Könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezéséhez csatolandó iratok:
a) külkereskedelmi szerzõdés, levelezés, ami igazolja,
hogy a jövõben is rendszeresen fog exportálni szabadkereskedelmi megállapodás keretében,
b) az exportálandó termékek kereskedelmi megnevezését, vámtarifaszámát, cikkszámát és a termék elõállítási
helyének pontos címét tartalmazó irat,
c) az exportálandó termékek származásának igazolására szolgáló dokumentáció, valamint a származó jelleg részletes kidolgozását tartalmazó irat,
d) a beszerzésre kerülõ és készletezett származó és
nem-származó anyagok egyértelmû megkülönböztetését
lehetõvé tevõ módszer leírására vonatkozó dokumentumok,
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e) nyilatkozat arról, hogy nem igazolják több termék
származó helyzetét, mint amennyit fizikai elkülönítés esetén igazolnának.
(4) A könyvviteli rendszerrel szemben támasztott követelmények:
a) adjon lehetõséget a származó és nem-származó
anyagok mennyiségének egyértelmû elkülönítésére;
b) kerüljenek feltüntetésre a készletezés idõpontjai,
illetve amennyiben szükséges, az említett anyagok értéke;
c) kimutathatóak legyenek az alábbi mennyiségek:
1. a felhasznált származó és nem-származó anyagok,
illetve, ha szükséges, azok összértéke,
2. a legyártott késztermékek,
3. az összes kiszállított késztermék, külön-külön
azonosítva azokat a szállítmányokat, amelyekre
kedvezményes származás igazolását kérik, valamint azokat a szállítmányokat, amelyekre a fenti
igazolást nem kérik;
d) legyen alkalmas annak bizonyítására akár az elõállításkor, akár a származási okmány kiállításakor, hogy a
könyvelés szerint elegendõ mennyiségû származó anyagkészlet állt rendelkezésre ahhoz, hogy a származó helyzet
igazolható legyen.
(5) A könyvelés szerinti elkülönítés engedélyese köteles:
a) vállalni, hogy csak azon termékekre ad ki számlanyilatkozatot, illetve kéri EUR.1 Szállítási Bizonyítvány hitelesítését, amelyekre vonatkozóan a kiállítás idején birtokában van minden szükséges, a származást igazoló okmány
vagy nyilvántartási adat,
b) teljes felelõsséget vállalni az engedély felhasználásának módjáért, valamint a téves származási nyilatkozatokból eredõ következményekért, illetve az engedély helytelen
alkalmazásáért,
c) eljuttatni az engedélyt kiadó regionális parancsnoksághoz minden könyvviteli idõszak végén az adott idõszakra vonatkozó analitikus nyilvántartását,
d) a vámhatóság kérésére lehetõvé tenni a hozzáférést
— az elévülési idõn belül bármely idõszakra vonatkozóan — minden okmányhoz, nyilvántartáshoz, könyveléshez,
e) vállalni, hogy a készletnyilvántartás tartalmazza a
könyvelésben szereplõ származó és nem-származó anyagokat egyaránt. A készletnyilvántartásban szereplõ egyenleget csökkenteni kell minden késztermék elõállításakor,
tekintet nélkül arra, hogy a termék kedvezményes származó helyzete igazolásra kerül-e,
f) vállalni, hogy amennyiben a termékek a kedvezményes származás igazolása nélkül kerülnek kiszállításra, a
nem-származó anyagok készletnyilvántartásában szereplõ
egyenleget csak olyan mértékben csökkenti, amelyet az
egyenleg lehetõvé tesz. Amennyiben ez nem lehetséges, a
származó anyagok készletnyilvántartásában szereplõ
egyenlegét kell csökkenteni.
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(6) A könyvelés szerinti elkülönítési módszer alkalmazásának kezdõ idõpontjában a vámhatóság köteles megvizsgálni a gyártó nyilvántartásait a származó és nem származó anyagok nyitókészleteinek meghatározása céljából.
(7) A vámhatóság az engedélyt visszavonja, ha az engedélyes az elõírt feltételeket nem teljesíti. Ez esetben az
összes helytelenül kiadott származási okmányt vagy más, a
származás igazolására szolgáló okmányt érvényteleníteni
kell.

23. §
A vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) 48. cikk
(3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján magyar származást lehet feltüntetni a kiviteli okmányon az alábbi esetekben:
a) az olyan kézmûvesipari vagy népmûvészeti termékekre, amelyek Magyarország történelmi tájegységein kialakult, eredeti népmûvészeti, népi iparmûvészeti hagyományok megõrzését, megfelelõ színvonalon történõ terjesztését segítik,
b) az olyan termékekre, amelyek magyarországi elõállítása nagy múltra tekint vissza, magas színvonalú minõséget
képviselnek és harmadik országos piacokon magyar származású termékként hírnevet szereztek,
c) az a) és b) pontban nem említett olyan termékekre,
ahol a termék külpiaci értékesítési lehetõségeit a magyarországi származás feltüntetése segíti azzal a feltétellel,
hogy a magyar vámterületen elõállított termékhez felhasznált anyagoknak — a termék elõállításához felhasznált
anyagok összértékét figyelembe véve — legalább 70%-át
teljes egészében Magyarországon termesztették, nyerték
vagy állították elõ, illetve azt más jogszabály írja elõ,
d) ha azt a harmadik ország kereskedelmi szabályai
elõírják.

III. AZ ÁRUNYILATKOZAT NEM
FORMANYOMTATVÁNYON
TÖRTÉNÕ
KITÖLTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK
FELTÉTELEI
24. §
(1) Az írásbeli árunyilatkozat Egységes Vámárunyilatkozattól (a továbbiakban: EV) eltérõ formában, de azonos
adattartalommal történõ benyújtását annak engedélyezi a
fõvámhivatal, aki azt a vámhatóság által jóváhagyott formában nyújtja be. Az EV-tõl eltérõ formátumú árunyilatkozat alaki és tartalmi, továbbá technikai követelményeit
a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(a továbbiakban: országos parancsnokság) tájékoztatóban
teszi közzé.
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(2) Nem kell a vámhatóság engedélye ahhoz, hogy az
ügyfél az árunyilatkozatot számítógépes feldolgozásra közvetlenül alkalmas módon rögzítve is benyújthassa
az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatónak megfelelõen.
(3) Normál eljárás keretében a közösségi árutovábbítási
eljárásra az árutovábbítási nyilatkozat elektronikus úton is
benyújtható. Az árutovábbítási nyilatkozat adatait az engedélyezõ fõvámhivatal által meghatározott formában és
adattartalommal kell benyújtani.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott, valamint az engedélyezett feladó és engedélyezett címzett státusz engedéllyel rendelkezõk elõírt formában történõ adatátadásai
árunyilatkozatnak minõsülnek.
(5) Vissza kell vonni az engedélyt, ha
a) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn,
b) az engedélyes az engedélyben elõírt feltételeknek
nem tesz eleget.

IV. A 170/2002. (VIII. 7.) KORM. RENDEL ETTEL
KIHIRDETETT, A NEMZETKÖZI VASÚTI
ÁRUFUVAROZ ÁSRÓL SZ ÓL Ó MEGÁL L APODÁS
(A TOVÁBBIAKBAN: SZ MGSZ ) SZ ERINTI
FUVARLEVÉLLEL TÖRTÉNÕ ÁRUTOVÁBBÍTÁS
25. §
(1) Az SZMGSZ fuvarlevél árutovábbítási nyilatkozatnak minõsül.
(2) A Magyar Köztársaság területén mûködõ és az
SZMGSZ szerint fuvarozó vasúttársaságok központi elszámolási hivatalá(i)ban vezetett nyilvántartásait a vámhatóság ellenõrizheti.
(3) Fõkötelezetté válik az a vasúttársaság, amely árukat
árutovábbítási eljárásra SZMGSZ fuvarlevéllel fuvarozásra átvesz.
(4) A szállítási szerzõdés módosításáról az indító vámhivatalt a vasúttársaságnak haladéktalanul értesítenie kell.
(5) Nem látja el a vámhivatal a szállítóeszközt vagy
csomagot azonossági jellel, vámzárral, ha a vasúttársaság
által alkalmazott azonossági jelet, zárat elfogadja.
(6) A fuvarlevél 1. és 2. példányára az indító vámhivatal
feljegyzi a nyilvántartási számát és visszaadja az árutovábbítást kérõ részére. A fuvarlevél 2. példányát a rendeltetési
vámhivatalban kell benyújtani, melyet a vámhivatal a vám
elé állításra vonatkozó záradékolást követõen visszaad.

3647

V. VÁMSZABAD TERÜLETEK, VÁMRAKTÁRAK
A határ menti területeken, a vámszabad területek határain
és a repülõtereken található ingatlanok és épületek
26. §
(1) Épületeket, építményeket a vámhatártól — határvizek esetében a partvonaltól —100 méterre, zárt építésmódú területeken 50 méterre, ha a vámjogszabályok eltérõen nem rendelkeznek csak a fõvámhivatal engedélyével
lehet felépíteni vagy átépíteni.
(2) Az ingatlanok állapotát, mûvelési ágát az (1) bekezdésben meghatározott terepszakaszon csak az engedélyezõ
vámhatóság jóváhagyásával lehet megváltoztatni. Az engedély megtagadható, ha a változtatás vámérdeket veszélyeztet.
(3) Amennyiben az építési munkálatokat vagy a változtatásokat az engedélyezõ vámhatóság jóváhagyása nélkül
hajtják végre, az a változtatást végrehajtó veszélyére és
költségére elrendelheti az eredeti állapot visszaállítását.
(4) Épületek és úszó létesítmények esetében az engedélyezõ elrendelheti biztonsági berendezések felszerelését.
27. §
(1) Egyedi esetekben az engedélyezõ korlátozhatja — az
ott lakók kivételével — a 26. §-ban megjelölt ingatlanok
használatát.
(2) A Vám- és Pénzügyõrség — a vámjogszabályok érvényesülése érdekében — saját költségén biztonsági berendezéseket helyezhet el, utakat létesíthet a 26. §-ban meghatározott terepszakaszon elhelyezkedõ ingatlanokon.
28. §
A vámszabad terület körül fekvõ területekre
a 26—27. §-okban foglaltak alkalmazandók azzal, hogy a
vámszabad terület kerítésétõl számítva a legkisebb távolság három méter.
29. §
A 26—27. §-ok rendelkezései nem érintik a gátakat, a
fegyveres erõk vagy a szövetséges államok csapatainak létesítményeit, valamint az egyéb, jogszabályban meghatározott forgalomtechnikai berendezéseket.
Vámszabad területekre vonatkozó rendelkezések

(7) A rendeltetési vámhivatal az árutovábbítási eljárás
befejezésérõl haladéktalanul értesíti az indító vámhivatalt.

30. §

(8) Az SZMGSZ fuvarlevéllel történõ árutovábbítás
esetén a nem közösségi áruk mentesek a vámbiztosíték
nyújtási kötelezettség alól.

(1) Természetes személyek a vámszabad területen csak
a vámhivatal külön engedélyével lakhatnak. Az engedély
megtagadható, ha kiadása a vámérdekeket veszélyezteti.
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(2) Vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az épületek szerkezetét jelentõsen megváltoztatni
vagy azokat más célra felhasználni — a szakhatósági engedélyek sérelme nélkül — csak a vámhivatal engedélyével
lehet. Az engedély megtagadható, ha a változtatás vámérdeket veszélyeztet.

megküldi a többi tagállamban található, érintett vámhivatal részére.

(3) Ha az építési munkálatokat vagy a változtatásokat a
vámhivatal engedélye nélkül hajtják végre, a fõvámhivatal
elrendelheti az eredeti állapot visszaállítását a változtatást
végrehajtó veszélyére és költségére.

33. §

(4) A (2)—(3) bekezdésben meghatározott korlátozások nem vonatkoznak az állami, illetve önkormányzati
tulajdonban lévõ épületekre és építményekre. Az érintettnek az építési terveket legkésõbb az építési munkálatok
megkezdése elõtt egy hónappal be kell nyújtania a vámhivatalhoz.

31. §
(1) A vámszabad terület üzemeltetõjének a vámszabad
terület szárazföldi részét — a kijelölésben meghatározottaknak megfelelõen — a vám szempontjából biztonságosan kell bekerítenie.
(2) A kerítésnek legalább három méter magas, erõs
dróthálóból készültnek kell lennie, amely legfeljebb négy
centiméter hosszú és széles hálószemekbõl áll. Ahol a
vámszabad terület két oldalán húzódó földterület nem
azonos magasságú, a kerítésnek a magasabban fekvõ terület felszínétõl számítva kell három méter magasnak lennie.
Ahol a kerítés vízfelülettel érintkezik, a kerítésre derékszögben egy, legalább két méter széles, a tetején õrzött,
vasból vagy bádogból készült falat vagy egy, több méter
széles dróthálórácsot kell emelni.
(3) A vámszabad terület üzemeltetõjének a vámhivatal
utasítása szerint arról is gondoskodnia kell, hogy a vámszabad terület épületeken kívüli részét úgy megvilágítsák,
hogy a vámhivatali felügyelet biztosítható legyen.

Vámraktárakra vonatkozó rendelkezések

Az átmeneti megõrzés alatt álló áruk raktározására az
A, a C vagy a D típusú vámraktár használható.

34. §
(1) Vámraktárként zárt helyiségeket, illetve területet
vagy más, állandó jellegû, zárt tárolóberendezést lehet engedélyezni. Folyadékok raktározására állandó jellegû tárolóberendezést csak akkor lehet engedélyezni, ha azt az
Országos Mérésügyi Hivatal hitelesítette, és az errõl szóló
okmányokat a vámhivatal részére benyújtották.
(2) Az E típusú raktár esetén raktárlétesítmény az a hely,
amelyet a raktár üzemeltetõjének gazdasági igényei szerint
esetenként raktározásra használnak. Idetartoznak a szállítóeszközök is.

35. §
Az EK végrehajtási rendelet 527. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott kiskereskedelmi értékesítés csak abban az esetben folytatható, ha az értékesítési
hely kizárólag az EK végrehajtási rendelet 236. cikke szerinti utasok számára hozzáférhetõ.

36. §
Az engedélyezõ vámhatóságnak az engedélyt minden
olyan vámhivatalnak meg kell küldenie, amelynek illetékességi területén vámraktár létesítését engedélyezte.

Gazdasági vámeljárásokra vonatkozó általános
rendelkezések
37. §
32. §
(1) Egyedi engedélyezés során az engedélyezõ vámhivatalnak a kérelmet és az engedély tervezetét haladéktalanul
meg kell küldeni a Vám és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi R egionális Parancsnokságának (a továbbiakban:
VPKMRP) a többi tagállammal való egyeztetés céljából.
Az engedélyt csak az érintett vámhatóságok hozzájárulásával lehet kiadni.
(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyt a
VPKMRP másolati példányban tájékoztatásul közvetlenül

(1) Az engedélyezõ fõvámhivatal — az ügyfél kérelmének figyelembevételével — E típusú vámraktár kivételével
a közösségi vámjogszabályok sérelme nélkül, kijelöli a raktár fekvése szerinti területileg illetékes (fõ)vámhivatalt
mint felügyelõ vámhivatalt.
(2) Az A típusú vámraktár esetén a vámraktározás vámeljárásra bejelentett árura vonatkozó vámárunyilatkozat
elfogadására (beléptetõ vámhivatal) csak a raktárlétesítmény fekvése szerint illetékes (fõ)vámhivatal jelölhetõ ki.
A kijelölõ fõvámhivatal a felügyeletet ellátó vámhivatalt az
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engedélyének egy másolati példányával tájékoztatja a kijelölésrõl.
(3) Az EK végrehajtási rendelet 496. cikkének g) pontja
szerinti vámhivatalként minden esetben olyan vámhivatalt
kell kijelölni, amely egyúttal a Vámkódex 161. cikkének
(5) bekezdése szerint a kiviteli eljárást is lefolytathatja.

38. §
A nem közösségi áruk az engedély eltérõ rendelkezéseinek hiányában — külön jóváhagyás nélkül is — közösen
tárolhatók, ha azok az EK végrehajtási rendelet 534. cikke
(2) bekezdésének 2. albekezdése szerinti azonos áruk.

39. §
(1) A Vámkódex 110. cikk alkalmazása tekintetében
indokoltnak tekinthetõ az ideiglenes kitárolás különösen
akkor, ha
a) a szokásos kezelést a vámraktáron kívül kell elvégezni,
b) a vámraktárt átmenetileg nem lehet használni,
c) az árukat be kell mutatni, vagy ki kell próbálni.
(2) Nem engedélyezhetõ az (1) bekezdés c) pontja alapján az ideiglenes kitárolás, ha az árut kiállítási vagy értékesítési területeken tartósan kiállítják, bemutatják, vagy azt
mozgó kereskedelemben kínálják.
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d) a vámraktárakban végzett aktív feldolgozással vagy
átalakítással kapcsolatos egyszerûsített eljárás során készített dokumentumokra történõ hivatkozást,
e) a pótolhatatlanul elvesztett vagy megsemmisült árumennyiségeket, hiányokat, többleteket, valamint a raktárkészlet csökkenésének vagy növekedésének egyéb eltéréseit.
(3) A D és az E típusú vámraktárak esetében a raktárnyilvántartást a vámraktár üzemeltetésének engedélyezése
során jóváhagyott, a vámellenõrzés céljára is megfelelõ
számítógépes nyilvántartással kell vezetni, amelybõl megállapítható a vámraktározás vámeljárás alatt álló áruk pontos vámjogi helyzete.
(4) Amennyiben közvetlen elektronikus kapcsolat biztosított a vámraktár nyilvántartásának vezetésére kötelezett és a nyilvántartás céljára szolgáló adatbázis között, az
adatbázis a vámhivatal illetékességi területén kívüli helyen
is üzemeltethetõ.

41. §
(1) A készletnyilvántartásokat a vámhivatali felügyelet
keretén belül folyamatosan ellenõrizni kell.
(2) A felügyelõ vámhivatalnak évente egyszer, az EK
végrehajtási rendelet 515. cikke szerinti leltárt kell elrendelnie. Az egyszerûsített eljárásban mûködõ vámraktárakat legalább kétévenként utólagos ellenõrzés keretében
vizsgálni kell.

40. §
(1) A vámraktárban a készletnyilvántartásokat a szabályszerû könyvvitel alapelvei szerint kell vezetni úgy, hogy
az a készletet pontosan tükrözze, továbbá, hogy a készletnyilvántartás bármikor a raktárkészletet ellenõrzõ vámhatóság számára elfogadható idõ alatt átlátható legyen.
A készlet pontossága elsõsorban belsõ ellenõrzéssel biztosítható.
(2) A készletnyilvántartásoknak az EK végrehajtási rendelet 516. és 529. cikkeiben meghatározottak mellett — az
EK végrehajtási rendelet 516. cikkének 2. albekezésében
foglaltak fenntartásával — a következõ adatokat kell tartalmaznia:
a) amennyiben az áru egyedileg nem azonosítható, a
csökkenéseket a fifo elv alapján mindig a legrégebben
tárolt árukkal kell összevetni,
b) az EK végrehajtási rendeletének 549., 550. és
583. cikkeiben elõírt megjegyzéseket,
c) azokat a nem közösségi árukat, amelyeket a vámraktárakban aktív feldolgozási eljárás vagy átalakítási eljárás
keretében feldolgoznak vagy átalakítanak, vagy feldolgoztak és átalakítottak, amennyiben ezt a raktár üzemeltetõjének az engedélyben elõírták,

VI. A VÁMBIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ
RÉSZLETES
SZABÁLYOK
42. §
(1) A Vtv. 46. §-ában meghatározott, készpénzben nyújtott vámbiztosíték után a vámhatóságnak kamatfizetési
kötelezettsége — ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik — nem keletkezik.
(2) Készpénzben nyújtott vámbiztosítéknak minõsül
minden olyan egyedileg azonosított összeg, amely a vámhatóság rendelkezése alatt áll, és vámtartozás fedezetére
különítettek el. A vámletétként befizetett összeg akkor
kerül a vámhatóság rendelkezése alá, ha azt a vámletét
számlán jóváírták. Az egyedileg nem azonosított, továbbá
a felszabadított összegekkel az adós szabadon rendelkezhet. Amennyiben a szabad rendelkezés alatt álló vámletét
visszautalását a befizetõ kéri, azt a vámhatóságnak a kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül kell teljesítenie. Tizenöt napon túli visszafizetés esetén a vámhatóság kamatot köteles fizetni.
(3) Amennyiben a készpénzben nyújtott biztosíték kapcsán maradványösszeg keletkezik, akkor annak további
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elszámolását csak ugyanannál a vámhivatalnál lehet kezdeményezni.

46. §

(4) Amennyiben a tartozás megfizetésének biztosítása a
központi vámletét számlára befizetett készpénzes vámbiztosíték formájában történt, úgy a vám és a nem közösségi
adók és díjak kiegyenlítésére jogcímenként e letét terhére
kerül sor.

(1) Amennyiben a kezességi nyilatkozatot a vámhivatal
elfogadja, azt bevonja, és a kezességvállalási engedélyhez
nyújtott biztosítékból a kezességi nyilatkozatban vállalt
összeget elkülönítetten kezeli.

(5) A vámletét egyedi azonosításául az arról szóló okmány Közlemény rovatában feltüntetett vámnyilvántartási
szám (a továbbiakban: VPID szám) szolgál.

43. §
(1) Kezességet az vállalhat, aki rendelkezik VPID számmal és a vámhatóság által a (3) bekezdésben meghatározott feltételekkel kiadott érvényes kezességvállalási engedéllyel.
(2) A kezességvállalási engedély kiadására a 17. számú
Vámhivatal az illetékes.
(3) A vámhatóság az engedélyt annak a kérelmezõnek
adja ki, aki
a) megbízható vámadós,
b) biztosítékot nyújt bankgarancia, biztosítási szerzõdés alapján kiállított kötelezvény (a továbbiakban: biztosítói kötelezvény) vagy készpénz formájában, és
c) kérelméhez csatolja a társaság képviseletére jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát.

(2) Ha a vámkódex 199. cikke (1) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike bekövetkezik, a vámhivatal
felszabadítja a kezességi nyilatkozat alapján elkülönített
összeget, és a kezességi nyilatkozat ügyfél példányát a vámhivatal záradékával késedelem nélkül visszaadja a kezességet nyújtónak.
(3) A kezességi nyilatkozatot vissza kell adni, ha ugyanaz, vagy egy másik kezes a nyilatkozatával új kötelezettségi
viszonyt alapoz meg, és a kezes kifejezetten megerõsíti,
hogy azért a tartozásért is helyt áll, amely a kötelezettségi
viszony kezdetén is fennállt.
(4) A kezesség felmondása esetén a nyilatkozatot akkor
kell visszaadni, ha a biztosíték nyújtására kötelezett új
biztosítékot nyújt vagy a (2) bekezdésben meghatározott
eset bekövetkezik.

47. §
A vámkódex 199. cikkében foglaltak sérelme nélkül, a
jövedéki adóra nyújtott biztosítékrész akkor szabadítható
fel, ha a jövedéki terméket adóraktárba igazoltan betárolták, vagy adómentes felhasználó üzemében, raktárában
igazoltan átvették.

44. §
(1) Az engedélyben meg kell határozni — a nyújtott
biztosítékkal összhangban — a kezességgel összességében
vállalható legmagasabb összeghatárt, valamint az engedély
érvényességi idejét. A vámhatóság az engedély kiadásának
feltételeit bármikor vizsgálhatja, de évente egyszer köteles
azt ellenõrizni.
(2) A vámhatóság megtagadhatja az engedély megadását, ha az engedély kiadása vámérdeket veszélyeztet.

45. §
(1) Kezességet csak írásban, ideértve a telefaxot is, az
1. számú mellékletben meghatározott kezességi nyilatkozattal lehet vállalni. A telefaxon adott kezességi nyilatkozat esetén az okmány eredeti példányát a vámhivatal részére három napon belül igazoltan el kell juttatni.
(2) A kezességi nyilatkozatot csak abban az esetben
lehet elfogadni, ha azt a 43. § (3) bekezdés c) pontjában
meghatározott személy aláírta, továbbá a kezességi engedélyben meghatározott és a terheléssel csökkentett összeghatár nem kerül átlépésre.

48. §
(1) A TC32 Egyedi garanciajegy kibocsátására vonatkozó engedélyhez benyújtott kezességvállalási okmányt az
engedélyezõ vámhivatal akkor fogadja el, ha a kérelmezõ:
a) egy idõben legalább 3000 darab egyedi garanciajegyet kíván kibocsátani a közösségi/egységes árutovábbítási
eljáráshoz való felhasználásra, és
b) az egy idõben biztosítani vállalt tartozás 52-ed részére a Közösségben bejegyzett bank vagy biztosító kötelezettségvállalását bemutatja.
(2) Az engedélyt kiadó vámhivatal korlátozhatja az egy
idõben felhasználható TC32 Egyedi garanciajegyek számát.

49. §
A bankgaranciának és a biztosítói kötelezvénynek a lejárata az okmányon megjelölt végsõ idõpontot követõ hatvan nap, kedvezményes elbánás igénye esetén fizetett vámteher különbözet biztosítása esetén tíz hónap, a vámérték
vizsgálatánál a vámteher biztosítása esetén tizenkét hónap.
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A garanciát vállaló a lejáraton belül benyújtott és a garancia kezdõ és végsõ idõpontja között keletkezett fizetési
kötelezettségekrõl szóló igénybejelentéseket fogadja el.

50. §
(1) A vámhatóság csak olyan vámbiztosítékot fogad el,
amely a felmerült vagy felmerülõ vám és a Vtv. 1. §-a
(3) bekezdésének 12. pontja szerinti nem közösségi adó és
díjtartozás összegére — kivéve a Vtv. 48. §-ának
(2)—(3) bekezdésében foglalt eseteket — maradéktalanul
fedezetet nyújt.
(2) A vámhatóság az általa elfogadott vámbiztosítékoknak a vámjogszabályokban foglalt célok biztosítása érdekében köteles olyan ellenõrzési rendszert mûködtetni,
amely a biztosítéknyújtás és felszabadítás folyamatát
kezeli.

VII. KÖZVETLEN KÖZÖSSÉGI BEVÉTELI
SZÁMLÁK, VALAMINT A VÁMHATÓSÁG ÁLTAL
VEZETETT BEVÉTELI SZÁMLÁK
NYILVÁNTARTÁSÁNAK
RÉSZLETES
SZABÁLYAI
51. §
(1) A vámhatóságnál nyilvántartott, de téves bevételi
számlára és/vagy azonosíthatatlanul — ideértve a túlfizetést is — történt befizetést addig meg nem fizetettnek kell
tekinteni, ameddig a vámadós a tartozást elõíró vámhatóságtól a befizetés számlák közötti átvezetését és/vagy azonosítását nem kéri, függetlenül attól, hogy a fizetés egyébként határidõben történt. Ez esetben a vámhatóság az adós
rendelkezése alapján a számlák közötti átvezetésrõl
és/vagy azonosításról kamatmentesen intézkedik.
(2) Amennyiben elõírás nélküli téves befizetés történt,
úgy a befizetõ kérelmére a befizetõ székhelye szerint illetékes fõvámhivatal intézkedik a visszautalás iránt. Magyarországi székhely hiányában a kérelem elbírálására a
17. számú Vámhivatal illetékes.
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bözetet, valamint visszafizetni azt a tíz euro alatti vám
túlfizetést, amely az egy határozatban kiszabott és megfizetett összeg különbségébõl keletkezett. Az így keletkezett tartozást a vámhivatal utólag törli, a túlfizetést pedig
a számlavezetõ vámszerv köteles bevételként adónemenként belsõ bizonylattal elõírni és elszámolni. A vámtartozás különbözetét akkor is meg kell fizetni, ha az tíz euronál
kevesebb.
(5) Az (1)—(2) bekezdés alapján a pénzösszeg visszafizetését a vámhatóság a kérelem benyújtásától számított
harminc napon belül kamatmentesen teljesítheti.
(6) A végrehajtásból vagy az áru értékesítésébõl befolyt
összeget a (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásával kell
elszámolni a vámadós tartozásaira.
(7) A vámhivatal megkövetelheti, hogy a vám és nem
közösségi adók és díjak megfizetését az adós — a pénzforgalmi bizonylat eredeti példányának bemutatásával — igazolja.
(8) A vám, valamint a nem közösségi adók és díjak
megfizetésére szolgáló és azt igazoló okmányoknak a pénzforgalomról szóló külön jogszabályban meghatározott
adatokon túl, tartalmazniuk kell a vámadós:
a) VPID számát, adószámát vagy adóazonosító jelét,
külföldi személy esetében a személyi okmány számát,
b) a terhelendõ számla számát,
c) az átvevõ hitelintézet adatait,
d) a vámszervezet központi szerve bevételi számlaszámát,
e) a fizetendõ összeget,
f) a befizetés vagy terhelés dátumát, valamint
g) a fizetési kötelezettséget megállapító határozat számát.
(9) A befizetési bizonylatnak nem kell tartalmaznia a
(8) bekezdés e) és g) pontjában foglalt adatokat, ha a halasztott vámfizetésrõl szóló engedélye — az ügyfél kérelmére — az összevont fizetés lehetõségét tartalmazza.
(10) A számlavezetõ vámszerv a vámadós javára keletkezett visszafizetéseket csak a nála bejelentett bankszámlákra, vagy bankszámlával nem rendelkezõ személy esetén
annak bejelentett lakcímére utalhatja vissza.

(3) A tíz euro vagy azt meghaladó túlfizetés esetén, vagy
ha a befizetési bizonylatból nem állapítható meg a befizetés
rendeltetése, kérelemre a számlavezetõ vámszerv a fennmaradó összeget köteles elszámolni a vámadós korábbi
tartozásaira. Elõször a vámot, majd a nem közösségi adót
és díjat és egyéb kötelezõ befizetést számolja el.

(1) A vámhatóság által kezelt államháztartási bevételi
számlák felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A vámhivatal által kiszabott, illetve visszautalandó,
jogcímenként kis összegû, tíz euronál kevesebb vámot,
nem közösségi adót és díjat nem kell megfizetni, illetve
visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási eljárással egyidejûleg törölni kell, a vissza nem térítendõ összeget pedig bevételként köteles elszámolni a
vámhivatal. Nem kell megfizetni továbbá, illetve visszafizetni azt a tíz euro alatti, nem közösségi adó- és díjkülön-

(2) A vámhatóság által kezelt államháztartási bevételi
számlák kettõs könyvvitelét biztosító számlarendet a számlavezetõ szervek részére — a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény 161. §-a értelmében, valamint az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet figyelembevételével — az országos parancsnok utasításban határozza meg.

52. §
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(3) A vámhatóság szervei az általuk kezelt bevételi számlák vezetését, valamint a beszámolási kötelezettségüket a
számlarend alapján végzik.
(4) A Vám- és Pénzügyõrség Számlavezetõ Parancsnokságának az államháztartási bevételi számlák forgalmáról
a) havonta pénzforgalmi jelentést,
b) negyedévenként fõkönyvi kivonatot,
c) az év végi zárást követõen fõkönyvi kivonatot, zárómérleget és a kintlévõségekrõl a fõkönyvi kivonattal egyezõ adósleltárt
kell készíteni a számviteli törvényben meghatározott szabályok szerint.
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(2) A hitelkamat felszámításának módszere részletfizetés esetén megegyezik az (1) bekezdésben foglalttal azzal
az eltéréssel, hogy a fizetendõ kamat összegét — a részletek
gyakoriságától függõen — havi vagy negyedéves idõtartamokra elõre külön-külön kell megállapítani úgy, hogy a
részletfizetésben részesített tõke összege a második részlettõl kezdõdõen a korábban fizetett tõke összegével csökken, a napok száma pedig havi törlesztésnél a hónap napjainak számával, negyedéves törlesztésnél a negyedév
napjainak számával egyezik meg.
(3) A felszámított hitelkamatot a tõke törlesztésével
egyidejûleg kell teljesíteni. Amennyiben az adós a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem
teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben azonnal esedékessé válik.

53. §
(1) Az ügyfél a folyószámlán található rendezetlen tételeinek egyeztetése érdekében két példányban a 3. számú
melléklet szerinti Korrekciós Bizonylatot köteles benyújtani a vámhatósághoz. A benyújtott Korrekciós Bizonylat a
számla feletti rendelkezésnek minõsül.
(2) A vámhatóság a számla rendezésének elvégzése után
a Korrekciós Bizonylatot igazolja, és annak egyik példányát az ügyfélnek visszaküldi.

54. §
A közölt vámösszeg és nem közösségi adók és díjak
megfizetésének idõpontja az a nap, amikor a teljes összeg
az elõírásnak megfelelõen a Vám- és Pénzügyõrség által
kezelt államháztartási számlán jóváírásra került. A pénzintézet és a Vám- és Pénzügyõrség megállapodást köthet a
készpénzben megfizetett vámbiztosíték, a vám és a nem
közösségi adók és díjak Magyar Államkincstáron át történõ összevont átutalás teljesítésérõl.

VIII. A HITELKAMAT FELSZÁMÍTÁSÁNAK
RÉSZLETES
SZABÁLYAI

56. §
(1) A hitelkamat felszámításának mellõzésére akkor kerülhet sor, ha annak megfizetése a kérelmezõ tevékenységének folyamatosságát súlyosan veszélyeztetné.
(2) A kérelmezõ a tevékenysége folyamatosságának súlyos veszélyeztetése vizsgálatához köteles benyújtani
a) a tárgyévet megelõzõ három évre vonatkozó auditált
mérleget a mérlegbeszámolóval,
b) a tárgyévre vonatkozó kimutatást a szállító- és vevõállományról, az egyéb befektetésekrõl és részesedésekrõl,
a megelõzõ három évre vonatkozó vagyonváltozásáról,
c) a 30, 60 és 90 napos, továbbá a folyamatban lévõ
peresített követelésállomány kimutatását,
d) igazolást arra vonatkozóan, hogy adó-, társadalombiztosítási és helyi adó tartozása nincs, amennyiben van,
a tartozások átütemezésérõl szóló megállapodást,
e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy folyik-e a
kérelmezõ ellen csõd-, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás.
(3) A természetes személy szociális nehézségének vizsgálatához az illetékes vámhatóság a kérelemben felhozott
indokok igazolására szólítja fel az adóst, és a szociális
körülmények feltárása érdekében megkeresheti az illetékes helyi önkormányzatot.

55. §
IX. SZEMLEDÍJ ÉS EGYÉB DÍJAK
(1) A hitelkamat felszámításának módszere fizetéshalasztás esetén:
fizetéshalasztásban részesített tõke

× jegybanki alapkamat × napok száma
Fizetendõ kamat =
100× 365
A hitelkamat számításánál, a Vtv. 55. §-ának (1) bekezdése alapján, a felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni.

57. §
(1) A közúti jármûvek és szállítótartályok vámzár alatt
történõ nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért — a vizsgálat eredményétõl függetlenül — jármûvenként, illetve a szállítótartályok esetében típusbizonyítványonként 10 500 forint vizsgálati díjat kell a vizsgálatot
végzõ vámhivatalnál fizetni. A Honvédelmi Minisztérium,
a Magyar Honvédség, a NATO és a NATO békepartner
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tagországok haderõinek tulajdonában lévõ jármûvekre és
szállító tartályokra, valamint a katonai árukat szállító polgári jármûvekre és szállítótartályokra nem kell vizsgálati
díjat fizetni, ha a nemzetközi árufuvarozás a vámeljárás
során alkalmazandó NATO okmányok körérõl, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól szóló
15/2000. (IV. 14.) PM—HM együttes rendeletben meghatározott okmányok alapján történik.
(2) Az áru kérelemre végzett kísérése esetén a tényleges
költséget, de legalább óránként és a hivatalos kíséretet
végzõ személyenként 3500 forint díjat kell fizetni.
(3) A vámszervezet vámlaboratóriuma által az ügyfél
kérelmére végzett laboratóriumi vizsgálat díja az elvégzett
vizsgálat költsége, amelyet a vizsgálatot kérõ a többi költségtõl elkülönítve köteles átutalni. A tényleges költséget
kell megfizetni akkor is, ha a vámkezelést kérõ a vámhivatal felszólítására nem nyújtja be az analízis bizonyítványt,
és emiatt a vizsgálatot a vámhivatal végezteti el. A díjakat
az érintett a vámlaboratórium által kiállított számla alapján köteles megfizetni. A vizsgálati díj összege a Vám- és
Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálat költsége. A Vám- és
Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézetének vizsgálati díjait a
Vám- és Pénzügyõrség tájékoztatóban teszi közzé.
(4) A II. típusú vámudvar és a házi szemle helyén végzett
vámhivatali eljárásért szemledíjat kell fizetni. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki az eljárást kérte. A kérelmezõnek, illetõleg közvetlen képviselõjének fel nem róható
akadály következtében elõállott várakozás vagy meghiúsult eljárás esetén szemledíjat nem kell fizetni.
(5) A szemledíjak összege:
1. a munkaszüneti napon, heti pihenõnapon
(szabadnapon) végzett vámkezelés esetén
4500 forint,
2. a II. típusú vámudvaron végzett szolgálat ellátása
esetén a megkezdett nyolc és fél órai szolgálat
térítéseként személyenként 10 000 forint,
3. a vámhivatal hivatalos idején belül eseti háziszemle keretében végzett vámkezelés esetében
szemlekérelmenként 4000 forint,
4. a rendszeres háziszemle díja munkanaponként
minimum három óra szolgálatra személyenként
5000 forint, továbbá megkezdett óránként
2000 forint,
5. munkanapon, a vámhivatal hivatalos idején túl
végzett vámkezelés esetében a 3. alpontban említett szemledíj, továbbá megkezdett óránként
2000 forint,
(6) Az e §-ban meghatározott díjakat — a (3) bekezdésben meghatározott díjak kivételével — a vámhatóság
külön határozattal szabja ki. Az államháztartási törvény
hatálya alá tartozó szerv esetén a díjak megfizetésére a
kincstári elszámolásra vonatkozó szabályozást kell figye-
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lembe venni a 15 munkanapon belül tett intézkedés igazolásának kötelezettségével.
(7) Ha a vámhivatal hivatalos helyén kívüli helyre kért
eljárás a kérelmezõnek vagy közvetlen képviselõjének felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után
kezdhetõ meg, illetõleg folytatható, külön jogszabályban
meghatározott kiküldetési költséget és felemelt szemledíjat kell fizetni. A felemelt szemledíj összege a várakozás
minden megkezdett órája után 5000 forint. Meghiúsult
eljárás esetében a felmerült kiküldetési költséget és a
szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha az egy órát nem
haladja meg. Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni különösen, ha a kért eljárás az áru vagy fuvareszköz (szállítóeszköz) hiánya miatt nem végezhetõ el.
(8) A szemledíj megfizetését a szemlebejelentés ügyfélpéldányán igazolni kell. Meghiúsult eljáráskor — amenynyiben a szemledíj összegét az ügyfél vitatja — az esetrõl
jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a
szemle elmaradásának okát és a várakozás idejét. A szemledíj összegérõl a jegyzõkönyv alapján a vámhivatal határozattal dönt.
(9) Az export-visszatérítésben részesülõ mezõgazdasági
termékek körében a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülõ mezõgazdasági termékek kivitele során
végzett ellenõrzésrõl szóló 386/90/EGK rendelet alapján a
helyszínen elvégzett fizikai ellenõrzés után 4000 forint
szemledíjat kell fizetni, melyet a vámhatóság külön határozattal szab ki. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki a
mezõgazdasági terméke után járó export-visszatérítési
rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/1999/EK rendelet (a továbbiakban:
800/1999/EK rendelet) 5. cikk (7) bekezdés szerint a berakodást bejelentette. A fizikai ellenõrzést követõen a
helyszínen elvégzett vámeljárás után külön szemledíjat
fizetni nem kell.
(10) Ha a fizikai ellenõrzés a bejelentõnek felróhatóan
elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhetõ
meg, illetõleg folytatható, a (7) bekezdésben elõírt kiküldetési költséget és felemelt szemledíjat kell fizetni a (8) bekezdésben szabályozott eljárás lefolytatása mellett. A bejelentõnek fel nem róható akadály következtében meghiúsult eljárás esetén szemledíjat nem kell fizetni.
(11) Az ideiglenesen megnyitott határátkelõhelyen teljesített vámszolgálatért fizetendõ díj mértékét külön jogszabály tartalmazza.
(12) A szemlebejelentés mintáját a 4. számú melléklet
tartalmazza.

58. §
(1) A vámhatóság által üzemeltetett vámraktárban
raktározott áruk raktározásáért fizetendõ díja:
a) talált áruk esetén megkezdett 100 kg-onként és
naponként 1000 forint,
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b) utasok által letétbe helyezett, illetve visszatartott
áruk esetében — súlyukra és darabszámukra tekintet nélkül — megkezdett naponként 2000 forint,
c) ha az adós az áru után az esedékes vámtartozást
határidõre nem fizette meg, akkor megkezdett 100 kg-onként és naponként 2000 forint,
d) az a)— c) pontokban nem említett tárolás esetén
megkezdett 100 kg-onként és naponként 1000 forint.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott díjat akkor kell
a vámtartozással egyidejûleg megfizetni vagy elszámolni,
ha a vámhatóság által üzemeltetett raktárból való kitárolás
szabadforgalomba bocsátással történik, vagy ha az árut a
vámhatóság értékesíti. Amennyiben az árunak a vámhatóság által üzemeltetett raktárból való kitárolása olyan vámeljárásban történik, amely vámfizetéssel nem jár, a raktárdíjat az árunak a vámhatóság által üzemeltetett raktárból
való kitárolása elõtt meg kell fizetni.
(3) Amennyiben a közvetlen vámfelügyelet alá vételre a
szellemi tulajdonjogok védelme érdekében került sor, a tárolás során felmerült raktározási díjat az áru felett rendelkezésre jogosultnak kell kiszabni, ha szellemi tulajdonjogok megsértése miatt a bíróság a rendelkezésre jogosultat elmarasztalta, vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjával
peren kívül egyezséget kötött. Egyéb esetben a raktárdíjat
a közvetlen vámfelügyelet alá vételt kérõ részére kell kiszabni.
(4) Mentesek a raktárdíj fizetési kötelezettsége alól a
kizárólag a vámhatóság által üzemeltetett raktárban raktározott alábbi áruk:
a) az államnak ellenszolgáltatás nélkül felajánlott és
elfogadott áruk a felajánlás napjától,
b) a lefoglalt áruk,
c) a lefoglalt, de az elkobzás mellõzésével kiadni rendelt áruk a kiadást elrendelõ jogerõs határozat kézbesítését követõ 15 napig, illetve a jogerõs határozatban megállapított teljesítési határidõ elteltét követõ napig,
d) a talált és elhagyott áruk addig a napig, ameddig azok
tulajdonjogát nem igazolják,
e) a nem kereskedelmi jellegû áru forgalmában behozott áruk a beraktározás napjától számított tizenötödik
napig, illetve, ha a kért vámeljáráshoz engedély szükséges
— és az engedély iránti kérelmet legkésõbb a belépést
követõ két munkanapon belül benyújtották —, az engedély
vagy annak elutasítása keltétõl számított nyolcadik napig,
f) a bíróság, illetve más hatóság által elkobzott, karitatív célra felajánlott áruk a vonatkozó törvényben meghatározott ideig.
A c) pont alkalmazásában a kiadást elrendelõ jogerõs
határozat kézbesítés idõpontjának minõsül — az ügyfél
ellenkezõ tartalmú igazolása hiányában — a keletbélyegzõn szereplõ dátumtól számított ötödik nap.
(5) A kötelezõ felvilágosítás kiadása ingyenes, a kérelmezõnek azonban meg kell téríteni a vámhatóság részére
a határozat kiadásával kapcsolatos költségeket, így különösen a laboratóriumi vizsgálattal, az árura vonatkozó
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szakértõi véleménnyel és az áruminta visszaküldésével
kapcsolatos igazoltan felmerült költségeket, az 57. §
(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(6) A Vám- és Pénzügyõrség által kezelt elektronikus
adatbázisokban tárolt közérdekû adatok költségtérítés,
illetve az adatbázisok felépítését leíró mûszaki információkat tartalmazó dokumentációk díjazás ellenében
— figyelembe véve az adat- és titokvédelmi jogszabályok
rendelkezéseit — hozzáférhetõk. A rendszeres információszolgáltatás a Vám- és Pénzügyõrséggel kötött külön szerzõdés alapján, díjazás ellenében lehetséges. A hozzáférhetõvé tett adatok, valamint mûszaki dokumentációk körét,
illetve az eseti adat- és információszolgáltatás ellenértékét
az országos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé.
A rendszeres adat- és információszolgáltatás esetén fizetendõ ellenérték mértékét a vonatkozó ,,általános szerzõdési feltételek’’ határozza meg.

X.

EGYSZERÛSÍTETT

VÁMELJÁRÁSOK

59. §
(1) Az EK végrehajtási rendeletének 254—259. cikkeiben maghatározott hiányos árunyilatkozattal kért egyszerûsített eljárást az árunyilatkozat elfogadásával engedélyezi a vámhivatal.
(2) Gazdasági vámeljárások esetében az egyszerûsített
vámeljárásra vonatkozó engedélyt is az az illetékes fõvámhivatal adja ki, amelyik a gazdasági vámeljárást engedélyezte.
Egyszerûsített vámeljárás nem engedélyezhetõ az olyan
áruk esetében, amelyek az export-visszatérítési rendszer
keretében kerülnek kivitelre.

60. §
(1) Az egyszerûsített eljárás engedélyese az engedélyezõ
által — az EK végrehajtási rendelet 266. cikke (3) bekezdésében foglaltak fenntartásával — jóváhagyott, a vámellenõrzés céljára is megfelelõ nyilvántartást köteles vezetni, amelybõl megállapíthatók az egyszerûsített eljárás alatt
álló áruk adatai.
(2) A nyilvántartásnak a következõ adatokat kell tartalmaznia:
a) az engedély számát, az engedélyezõ fõvámhivatal
nevét, az egyszerûsített eljárás formáit és az engedélyezett
vámeljárás(ok) megnevezését,
b) az engedélyes, megbízó nevét, címét, VPID számát,
telephelyét vagy az eljárás végzésére a vámhivatal által
engedélyezett egyéb helyet,
c) a nyilvántartás sorszámát,
d) az egyszerûsített árunyilatkozat azonosítószámát és
az árukiadásának dátumát,
e) az esetleges megelõzõ vámeljárás azonosítószámát,
f) az árunyilatkozat 31., 33., 36., 37., 38. és 47. rovatában
lévõ adatokat, továbbá az áru értékét devizában és forint-

2004/41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

ban, az áru cikkszámát, különös mértékegységben kifejezett mennyiségét, vámtartozás összegét jogcímenként,
g) az egyszerûsített vámeljárást lezáró vámigazgatási
eljárás azonosító- vagy tételszámát, vámfizetéssel járó
vámeljárás esetén a pénzügyi teljesítés adatait,
h) az egyszerûsített árunyilatkozathoz, valamint a vámeljárást lezáró vámigazgatási eljáráshoz tartozó egyéb
okmányok megnevezését, azonosítószámát és dátumát,
továbbá a tiltó, korlátozó rendelkezések betartására vonatkozó okmány esetén, a fenti adatokon túl annak érvényességét, valamint a felhasznált mennyiséget és/vagy értéket
és a maradványt,
i) minden egyéb adatot, amely az áruk azonosításához
szükséges lehet.
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(2) Nem kell külön nyilvántartást vezetni az egyszerûsített eljárás céljára, ha a raktárnyilvántartás az egyszerûsített eljárásban meghatározott adatokat maradéktalanul
tartalmazza.

64. §
Az egyszerûsített vámeljárásoknak a nyilvántartásai az
engedélyben meghatározott telephelyeken, illetve jóváhagyott egyéb helyeken külön-külön is vezethetõk. A kiegészítõ árunyilatkozatot és mellékleteit több helyen vezetett nyilvántartás esetén nyilvántartásonként vagy összesítve kell benyújtani.

(3) A nyilvántartást az engedélyesnél hozzáférhetõvé
kell tenni a felügyeletet ellátó vámhivatal számára.
(4) Az egyszerûsített eljárás engedélyese a fõvámhivatal
által — az engedélyezés során jóváhagyott — a vámellenõrzés céljára is megfelelõ számítógépes nyilvántartást köteles
vezetni, amelybõl megállapíthatók az egyszerûsített vámeljárás alatt álló áru adatai.

61. §
Az engedélyes haladéktalanul közölni köteles az engedélyezõvel az engedélyezési feltételekben bekövetkezett
változásokat. Az engedélyezõ az engedélyezési feltételek
meglétét megvizsgálja, és ennek megfelelõen dönt a tevékenységi engedély módosításáról.

62. §
Az egyszerûsített vámeljárások alkalmazása szempontjából az engedélyben elõírt kötelezettségek súlyos megszegésének minõsül, ha
a) az engedélyes az egyszerûsített vámeljárás alatt álló
közösségi/nem közösségi áruk tekintetében nem vezeti az
elõírt nyilvántartásokat,
b) a nyilvántartás adattartalmát olyan hiányosan vezeti,
amely alapján nem ellenõrizhetõk az egyszerûsített vámeljárás alatt álló közösségi/nem közösségi áruk,
c) az engedélyes a vámhivatal felszólítása ellenére a
nyilvántartásában észlelt — a b) ponton kívüli — hiányosságot nem szüntette meg. Ilyen hiányosságnak tekinthetõ
a nyilvánvaló tévedés, így különösen a név- vagy számelírás,
a számítási hiba,
d) elszámolási kötelezettségének a vámhivatal által
elõírt határidõn belül nem tesz eleget.

63. §
(1) A D típusú vámraktár raktárnyilvántartásának a szabad forgalom számára történõ helyi vámkezelési adatokat
is értelemszerûen tartalmaznia kell.

XI. ADATFELDOLGOZÁSI TECHNIKA
ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK
65. §
(1) A vámkódex 43. cikke alapján az áru vám elé állítása
— az elektronikus vám elé állítás kivételével — legkésõbb
az érkezést követõ elsõ munkanapon gyûjtõ árunyilatkozat
benyújtásával történik. A nemzetközi vámokmány vagy az
EV másolata gyûjtõ árunyilatkozatnak minõsül. A gyûjtõ
árunyilatkozat mintáját — a vámkódex 49. cikke (1) bekezdésében foglaltak alapján — az országos parancsnokság
tájékoztatóban teszi közzé. A vámhivatal a kereskedelmi
vagy hivatalos okmány gyûjtõ árunyilatkozatként történõ
benyújtását annak elfogadásával engedélyezi.
(2) Az EK végrehajtási rendelet 183. cikkének (4) bekezdése alapján a vám elé állítás elektronikus úton is teljesíthetõ a 17. számú Vámhivatal engedélyével. Ebben az
esetben a szállítóeszköz felszabadításához, illetve a kiviteli
vámeljáráshoz a nyilvántartásba vételi tételszámot és a
berakási engedélyt elektronikus formában adja meg a vámhivatal.
(3) A 17. számú Vámhivatal elektronikus vám elé állítást annak engedélyez, aki
a) engedélyezett címzetti/feladói engedéllyel rendelkezik, vagy
b) normál eljárás keretében az Új Számítógépesített
Árutovábbítási R endszer (a továbbiakban: NCTS) rendelkezéseit alkalmazó indító és/vagy rendeltetési vámhivatalhoz árutovábbítási nyilatkozatai benyújtására adatfeldolgozási technikát kíván alkalmazni, vagy
c) egyszerûsített vámeljárási engedéllyel rendelkezik.
(4) Az elektronikus vám elé állításra — a 66. § (6) bekezdése kivételével — a vámhivatal automatikusan és
folyamatosan, elektronikus formában közli döntését.
(5) Az NCTS rendelkezései szerint végrehajtott eljárások kivételével, amennyiben a vámhivatal az elektronikus
vám elé állításra adott válaszában:
a) nem ad engedélyt az áru szállítóeszközbõl történõ
kirakására, vagy az abba történõ berakására, ezeket a mû-
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veleteket csak a vámhatóság közremûködésével, a vámhivatal hivatalos helyén vagy házi szemle tartásával lehet
elvégezni,
b) az áru szállítóeszközbõl való kirakását, illetve berakását vámfelügyelet mellett engedélyezi, az áru a szállítóeszközbõl a bejelentésre adott elektronikus válaszüzenettõl számított, munkanapokon 8—16.30 óra között 3 óra,
egyébként 6 óra elteltével a vámhivatal jelenléte nélkül is
kirakható, illetve berakható, ha ez idõ alatt a vámhatóság
az ellenõrzés elvégzésére nem jelent meg.
(6) Az elektronikus vám elé állításra adott engedélyt
vissza kell vonni, ha:
a) az engedélyes a tevékenységét az engedély kiadásától
számított 6 hónapon belül nem kezdi meg, vagy tevékenységét rendszeresen — legalább heti egy alkalommal — nem
gyakorolja,
b) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn,
továbbá
c) az engedélyes jogszabályi kötelezettségeinek a vámhatóság figyelmeztetését követõen ismételten nem tesz
eleget.
(7) Az az engedélyes, akitõl a vámhatóság a (6) bekezdés
c) pontja alapján vonta vissza az engedélyt, az engedély
visszavonásától számított 12 hónapon belül újabb engedélyt e tevékenységre nem kaphat.

66. §
(1) Az elektronikus vám elé állítás az áru bemutatását,
valamint a fuvarokmányok és egyéb kísérõ okmányok benyújtását megelõzõen történhet. Az elektronikus vám elé
állítás engedélyezése nem mentesíti az ügyfelet a vámeljárások során meghatározott kötelezettségei teljesítése alól,
hanem az engedélyben meghatározott idõbeni eltérést teszi lehetõvé.
(2) Az engedélyezett címzetti/feladói tevékenység kizárólag elektronikus vám elé állítási engedély birtokában
folytatható.
(3) A vámhivatal a szállítóeszközbõl történõ kirakási
vagy a szállítóeszközbe történõ berakási engedélyt az elektronikus bejelentésre adott elektronikus válaszában adja
meg. Az elektronikus vám elé állítás során a ki- vagy berakási engedélyt a vámhivatal a rendelkezésére álló adatbázisában tárolt törzsadatok alapján — a (7) bekezdésben
szabályozott esetek kivételével — automatikusan és folyamatosan adja meg.
(4) Az elektronikus vám elé állítás engedélyezését követõ gyakorlásának feltételei az EK végrehajtási rendelet
183. cikk (4) bekezdésében foglaltak alkalmazásában:
a) az áruk további vámkezeléséig elkülönített helyen
történõ tároláshoz szükséges raktár vagy tároló terület,

2004/41. szám

b) a rendszer üzemeltetéséhez szükséges technikai feltételek,
c) igazoltan jogtiszta és a vámhatóság által bevizsgált
szoftverek
biztosítását jelentik.
(5) Az elektronikus vám elé állítás engedélyesének:
a) elektronikus üzenetében meg kell adnia a külön
engedélyben jóváhagyott tárolási hely pontos adatait, ahol
az átmeneti megõrzés alatt álló árut tárolja, vagy ahol a
kivitelre kerülõ áru szállítóeszközre történõ berakását
végezte, és
b) a vonatkozó okmányokat legkésõbb az elektronikus
vám elé állítás napját követõ hét elsõ munkanapján át kell
adnia a területileg illetékes vámhivatalnak, valamint
c) a szállítóeszköz kirakása vagy berakása során tapasztalt eltérésekrõl haladéktalanul értesítenie kell a területileg illetékes vámhivatalt, és a vámhivatal intézkedéséig a
szállítmányt változatlan állapotban kell megõriznie,
d) a vámhivatal elektronikus válaszát ki kell nyomtatnia és az okmányok mellékleteként kell kezelnie.
(6) Amennyiben az érintett vámhivatal alkalmazza az
NCTS-ben foglaltakat, úgy
a) az engedélyezett címzetti/feladói tevékenység kizárólag a Külsõ Kommunikációs Központra vonatkozó
elektronikus vám elé állítási engedély birtokában folytatható, vagy
b) normál eljárásban az árutovábbítási nyilatkozat,
illetve az érkezési bejelentés elektronikus adatainak továbbítása a vámhatóság részére a Külsõ Kommunikációs Központra vonatkozó elektronikus vám elé állítási engedély
birtokában tehetõ meg.
(7) A vámhatóságnak fel nem róható okból bekövetkezõ
üzemszünet esetére vonatkozó eljárási rendet az engedélyezõ vámhatóság a kiadott engedélyben szabályozza.
(8) Az NCTS-ben foglaltak alkalmazása esetében a normál eljárásban minden esetben, az egyszerûsített eljárásban csak a Rakományjegyzék alkalmazása során a ki- vagy
berakási engedélyt a vámhivatal nem automatikusan adja
meg.
(9) A (6) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes:
a) indítványozhatja, hogy az áruvizsgálat a felügyeletet
ellátó vámhivatal hivatalos helyétõl eltérõ helyszínen történjen, amelyhez a felügyeletet ellátó vámhivatal esetenként, elektronikus üzenetben — a megállapított áruhely
elfogadásával — adja meg jóváhagyását, és
b) köteles a vonatkozó okmányokat legkésõbb a vám
elé állítási indítvány megtételét követõ munkanapon átadni, vagy az indítvány visszavonásáról elektronikus üzenetben a Külsõ Kommunikációs Központon keresztül tájékoztatni a területileg illetékes vámhivatalt, valamint
c) köteles a szállítóeszközt/csomagot és az árut a
b) pontban meghatározott határidõn belül a területileg
illetékes vámhivatal által meghatározott helyen bemutatni.
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EXPORT-VISSZATÉRÍTÉS
ELÕFINANSZÍROZÁSA
67. §

(1) Az export-visszatérítésnek a mezõgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés elõzetes kifizetésérõl
szóló 565/80/EGK rendelet (a továbbiakban: R endelet)
4. és 5. cikke alapján történõ elõzetes kifizetése (elõfinanszírozása) esetén a termékek exportot megelõzõ feldolgozása vagy tárolása során az e részben meghatározott különleges rendelkezéseket is érvényesíteni kell.
(2) A Rendelet 4. cikke esetén a vámeljárás alá vont
termékeket az elõírt feldolgozási határidõn belül mezõgazdasági termékekké vagy Non-Annex I. árukká dolgozzák
fel (visszatérítéses feldolgozás).
(3) A Rendelet 5. cikke esetén a termékeket határidõhöz
kötött raktározási idõtartamra vámraktárba vagy vámszabad területre, illetve vámszabad raktárba szállítják be
(visszatérítéses raktározás).
(4) Amennyiben a kiszállítandó termék vagy áru exportengedély- vagy bizonyítvány-köteles, az érvényes engedélyt
a vámkezelést végzõ vámhatóságnál záradékolás céljából,
a vámkezeléshez szükséges más okmányokkal együtt, be
kell nyújtani.
(5) A feldolgozási vagy a raktározási határidõt az exportengedély vagy bizonyítvány érvényességi idejének figyelembevételével kell meghatározni. E határidõ alól csak az
egyes ágazatokra vonatkozó jogszabályok tehetnek kivételt. Amennyiben a kivitel nem engedélyköteles, a feldolgozási vagy raktározási határidõ két hónap lehet. A határidõ az árunyilatkozat elfogadásának idõpontjával kezdõdik.
(6) A Rendelet 4. és 5. cikke alkalmazása esetén az
elõfinanszírozási eljárás alá vont termékeket más termékektõl elkülönítve kell tárolni, illetve azokról külön nyilvántartást kell vezetni. Az elõfinanszírozás alatt álló termékeket el kell különíteni — nyilvántartás szerint is —
többek között a szabad forgalomban lévõ, a más vámeljárás
alatt lévõ és az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének igazolására vonatkozó közös részletszabályok megállapításáról szóló
3002/92/EGK rendelet hatálya alá tartozó intervenciós
készletbõl származó termékektõl.
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68. §

(1) Az elõfinanszírozási eljárás alá helyezett termékek
visszatérítéses feldolgozása esetén a vámfelügyelet, a vámellenõrzés, valamint az elszámolás tekintetében az aktív
feldolgozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A vámfelügyelet szempontjából ezeket az árukat nem közösségi áruként kell kezelni.
(2) Az elõfinanszírozott termékek feldolgozása — az
áruk vámraktározási eljárásban történõ vámkezelése
nélkül — engedélyezett vámraktárban is elvégezhetõ.
(3) Az elõfinanszírozási eljárás során történõ feldolgozási tevékenység minden esetben engedélyköteles. Az engedélyezési eljárás az aktív feldolgozásra vonatkozó szabályok szerint történik, azonban a gazdaságossági feltételeket ennek során nem kell vizsgálni.

69. §
(1) A visszatérítéses feldolgozást legkésõbb 30 nappal a
feldolgozási határidõ lejártát követõen kell elszámolni
a felügyeletet ellátó vámhatóságnál. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
a) az engedély számát,
b) az alapanyagok mennyiségét és jellegét, utalva a
visszatérítéses feldolgozásban történõ vámkezeléshez kapcsolódó vámárunyilatkozatokra,
c) az alapanyagok KN-kódját,
d) az alapanyagok vámértékét,
e) elszámolási kulcsot,
f) a feldolgozásból származó termékek jellegét,
mennyiségét és vámjogi rendeltetését, utalva azon vámárunyilatkozatokra, amelyekkel az alapanyagok elérték az
engedélyezett vámjogi rendeltetésüket.
(2) Amennyiben az elszámoláskor megállapítják, hogy
nem tartották be a feldolgozási határidõt, a felügyeletet
ellátó vámhatóság a visszatérítési határozat felülvizsgálata
céljából haladéktalanul tájékoztatja a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalt. A tájékoztatásnak tartalmaznia
kell az érintett alapanyagokat, azok mennyiségét, valamint
a vonatkozó árunyilatkozatok számát.

70. §

(7) Azonos árukra azonos eljárás, és a különbözõ eljárások egymást követõen nem vehetõk igénybe.

(1) Az elõfinanszírozási eljárás alá helyezett termékeknek a visszatérítéses raktározása csak engedélyezett vámraktárban vagy vámszabad raktárban történhet.

(8) Az engedélyes az árunyilatkozat leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a feldolgozásból származó termékeket vagy a raktározott árukat legkésõbb a feldolgozási
vagy raktározási határidõ utolsó napján bemutatja az eljárást lezáró vámhatóságnál a Közösség területérõl történõ
kiszállítás céljából, majd ezt követõen ki is szállítja.

(2) A raktárengedélyesnek valamennyi termék vagy áru
be- és kitárolásáról a vámhivatal által ellenjegyzett, évente
felfektetett nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás az
alábbi adatokat tartalmazza:
a) a betárolás napját az árunyilatkozat azonosító számának feltüntetésével,
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b) a raktározott tételt,
c) a csomagok darabszámát, a csomagokon esetlegesen
szereplõ számokat, a bruttó súlyt,
d) az azonosság megállapítására szolgáló jelzéseket,
azok darabszámát és számát,
e) a raktározási hely pontos megnevezését,
f) a kitárolás napját az export-árunyilatkozat azonosító
számának feltüntetésével.
(3) A megfelelõ adatokat az árunyilatkozat (beraktározás), illetve az export-árunyilatkozat (kiraktározás) elfogadását követõen haladéktalanul rögzíteni kell a nyilvántartásban annak érdekében, hogy a raktárban található termékek vagy áruk helyzete bármikor megállapítható legyen.

71. §
(1) A 800/1999/EK rendelet 5. cikk (7) bekezdés
b) pontja szerinti bejelentés megtehetõ személyesen a
vámhivatalban, vagy eljuttatható telefax útján is.
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott bejelentést az e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott minimális
adattartalommal kell megtenni.
(3) Ha az export-visszatérítésben részesülõ szállítmány
berakodásának tervezett idõpontja szabadnapra, vagy
munkaszüneti napra esik, akkor a 800/1999/EK rendelet
5. cikk (7) bekezdés szerinti bejelentést a szabadnapot,
vagy munkaszüneti napot megelõzõ munkanapon kell
megtenni.

XIII. A VÁMJEGY FELHASZNÁLÁSÁNAK,
KEZELÉSÉNEK
SZABÁLYAI

2004/41. szám

f) a vámáruk között olyan termék van, amely után környezetvédelmi termékdíjat is kell fizetni.
(3) A szóbeli árunyilatkozat alapján a vámhivatal vámvizsgálatot tart, megállapítja a vámértéket és azt, hogy a
Vámjegyen történõ árunyilatkozat-adás feltételei fennállnak-e. A megállapított vámérték alapján a vámhivatal szóban közli a fizetendõ vám összegét.
(4) Ha a vámeljárást kezdeményezõ a megállapított
összeget elfogadja, a vámot a vámhivatal a Vámjegyen
írásban is közli. A vámeljárás lefolytatásának elfogadását
az ügyfél a Vámjegy ,,B’’ rovatában aláírásával igazolja.
A fizetendõ vámot a vámhivatal egy összegben, a vámkiszabás alapját képezõ vámérték 3,5%-ában, míg a nem közösségi adókat és díjakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megállapítani.
(5) Amennyiben a vámeljárást kérõ a megállapított vámértékkel vagy a szóban közölt vám mértékével nem ért
egyet, a vámeljárást az általános szabályok szerint írásban
kell kezdeményeznie.
(6) A vám és a nem közösségi adók és díjak megfizetését
a vámhivatal a Vámjegy ,,C’’ rovatában bélyegzõlenyomattal és aláírással igazolja. A Vámjegy eredeti példányát
— a vámfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásául —
a vámhivatal az utasnak átadja.
(7) Ha a vámteher kiegyenlítése vámbiztosíték elszámolásával történik, úgy az A/6. rovatban az elszámolt vám
összegét fel kell tüntetni.
(8) A Vámjegy alkalmazása mellett is biztosítani kell az
utas részére a vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról szóló 918/83/EGK rendelet 45—47. cikkeiben,
illetve a Vtv. 65. §-ában meghatározott kedvezményeket.
(9) A Vámjegy mintáját e rendelet 6. számú melléklete
tartalmazza.

72. §
(1) Amennyiben az EK végrehajtási rendelet 225. és
226. cikkében foglaltak szerint szóbeli árunyilatkozat megtételére is lehetõség van, és az így bejelentett áru után
vámfizetési kötelezettség keletkezik, a vámhatóság köteles
az érintett személy részére a vámtartozás kifizetésérõl elismervényt (a továbbiakban: Vámjegy) adni.
(2) A vámtartozás megállapítása nem történhet Vámjegyen, ha:
a) az áru összértéke a 350 eurot meghaladja,
b) az utas nem ebben a formában kíván árunyilatkozatot adni,
c) az utasnak feladott poggyásza van és a vámkedvezményt arra érvényesíteni kívánja,
d) az áru vámeljárás alá vonásához államigazgatási
szerv engedélye szükséges,
e) az áruk között — úti holmin felül — a jövedéki
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó áru is van,

XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK
73. §
(1) Az EV kitöltésére vonatkozó részletes szabályokat
— a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével —
az EK végrehajtási rendeletet módosító 2286/2003/EK
rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, a csatlakozás idõpontjától alkalmazni kell.
(2) Az EV kitöltésére vonatkozó magyarázó jegyzeteket,
az EK végrehajtási rendelete 212. cikke (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Vtv. 17. §-ában
meghatározott nyilvántartásba vételhez szükséges Adatlap
mintáját az országos parancsnokság tájékoztatóban teszi
közzé.
(3) Az EV 33. rovatának ötödik alrovatában feltüntetendõ nemzeti kiegészítõ kódok alkalmazásának általános
szabályait az e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
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A nemzeti kiegészítõ kódok alkalmazására vonatkozó
magyarázó jegyzeteket az országos parancsnokság tájékoztatóban teszi közzé.
(4) A nemzeti kiegészítõ kódok meghatározásánál
elsõbbséget élvez a nemzeti hatáskörben megállapítható, a
Vám- és Pénzügyõrség által vámigazgatási eljárás keretében beszedésre kerülõ adók, díjak és illetékek beszedését
elõsegítõ kódok kialakítása.

74. §
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(2) Az export szállításokhoz igényelt nem preferenciális
származási bizonyítványok és igazolások kiállítása és igazolása — a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek kivételével — a kereskedelmi és iparkamarák feladata.

79. §
A Vtv. 44. §-a alapján nyújtott vámbiztosíték összegét
nem haladhatja meg — a Vámkódex 189. cikke (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladóan — a vámigazgatási eljárások alá vont áruk után szóba jöhetõ vámtartozás együttes összege.

(1) A gazdasági vámeljárásokra vonatkozó engedélykérelmek mintáit e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) A vámkontingensek igénylési rendjére vonatkozó
részletes szabályokat és az egyszerûsített eljárásoknál
alkalmazandó kérelem mintákat e rendelet 9. számú
melléklet tartalmazza.

80. §
Az EK végrehajtási rendelet 169. cikke alapján alkalmazandó árfolyam alatt a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamot kell érteni.

(3) A tartozásról szóló Igazolás kérõ lap mintáját e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
XV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
75. §

81. §

(1) A VPID számot az ügyfélnek minden, a vámhatóságnál írásban kezdeményezett eljárás során fel kell tüntetni.

(1) E rendelet — a (2) bekezdés kivételével — a Magyar
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) A vámhatóság a Vtv. 17. § (6) bekezdésének a) és
d) pontjában meghatározott nyilvántartásokból történõ
adat igénylést elektronikus formában is végrehajthatja, ha
az adatvédelem feltételei biztosítottak.

76. §
Az NCTS keretében alkalmazott megállapított áruhely
a Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 10. pontja b) alpontjában
meghatározott házi szemle helyének minõsül.

77. §
Külön jogszabályban meghatározott rendelkezések
alapján az exportõr a területileg illetékes fõvámhivatalnál
kezdeményezheti az INF 4 adatalap hitelesítését az összes,
a nyilatkozaton szereplõ áru származásának igazolására
vonatkozó dokumentáció egyidejû benyújtásával.

(2) E rendelet 84. és 85. §-a, valamint a 8. számú melléklete a kihirdetés napján lép hatályba.

82. §
(1) Azon áruk esetében, amelyek esetében a vámjogi
rendeltetés kijelölésére vonatkozó átmenti szabályozás
nem került meghatározásra a csatlakozási szerzõdés
V. Vámunió mellékletében, az áru közösségi státuszát igazolni kell vagy vámjogi rendeltetést kell számára kijelölni
a csatlakozást követõen haladéktalanul, de legkésõbb a
csatlakozást követõ 21. napig.
(2) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása elõtt ideiglenes behozatalban vámkezelt
vámáruk után fizetendõ vámot a csatlakozás napjáig a
vámjogról, a vámeljárásról valamint a vámigazgatásról
szóló 1995. évi C. törvény (a továbbiakban: vámtörvény),
a csatlakozást követõen az akkor hatályos vámjogszabályok szerint kell megfizetni.

78. §
83. §
(1) Az exportõrnek nyilatkoznia kell az elõfinanszírozási eljárás alá vonásra kerülõ áru után igénybe vehetõ
export-visszatérítés összegérõl.

Azok az ügyfelek, akik 2004. május 1-je elõtt kerültek
felvételre a Vám- és Pénzügyõrség nyilvántartásába, és ezt
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az idõpontot követõen a Vtv. 17. §-ának (1) bekezdése
alapján nem regisztráltatják magukat 2004. május 1-jéig,
azok a vámtörvény 157. §-ának (2) és (4) bekezdésében
meghatározott adataikban bekövetkezett változásokat a
változást követõ 15 napon belül a számlavezetõ vámszervnél kötelesek e rendelet hatálybalépésétõl számított, a
vámtörvényben meghatározott elévülési idõn belül írásban
bejelenteni.

vámfelügyelet megszüntetését a vámtörvény a kiviteli okmány bemutatásához köti, a kiviteli okmány helyett az
Európai Unió tagállamaiba történõ kiszállítás igazolásaként a másik tagállamban lévõ, az áru címzettjének az áru
átvételét igazoló okiratát kell elfogadni. A vámtörvényben
elõírt elszámoláshoz az áru címzettjének az áru átvételét
igazoló okirat mellett a kumulációs vámteher megfizetésérõl szóló igazolást is be kell csatolni.

84. §

85. §

(1) A kumulációs vámteher megfizetésérõl szóló igazolást a vámtörvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.)
Korm. rendelet 213. §-ának (4) bekezdésében foglaltaktól
eltérõen legkésõbb 2004. április 30-ig kell a vámfizetésre
kötelezettnek a vámhivatalnál bemutatnia.

A Vtv. 75. §-a (1) bekezdésének l) pontjában elõírt
technológiai csere bizonyítására elegendõ az ügyfél ezirányú nyilatkozata.

(2) A vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól
szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet 22. §-a (14) bekezdésében meghatározottaktól eltérõen az ipari vámszabad terület üzemeltetõje a belföldi forgalom számára történõ
vámkezelést legkésõbb 2004. április 30-ig köteles indítványozni.

86. §

(3) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásának napja elõtt benyújtott egyszerûsített
vámárunyilatkozathoz — ide értve a helyi vámkezelés esetén a nyilvántartásba történõ bejegyzést is — a csatlakozás
napját követõen benyújtott kiegészítõ árunyilatkozat alapján keletkezett jogviszonyokra is a Vtv. 75. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A vámtörvény 82. §-a (3) bekezdésének g) pontjában
és a 212. §-ának (9) bekezdésében meghatározott gazdasági tesztre vonatkozó követelmény teljesül, ha a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium írásban nyilatkozik arról,
hogy hozzájárul a vámfelügyelet melletti feldolgozásra
vonatkozó engedély kiadásához.
(5) A vámtörvény 12. §-ának (5) bekezdésében foglalt
rendelkezést kell alkalmazni az árunyilatkozatot adó kérésére a felszerelési és berendezési tárgyak és ezek alkatrészei, valamint az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló 2003. évi XCI. törvény
213. §-ban meghatározott vámáruk belföldi forgalom számára történõ vámkezelése esetén is.
(6) Abban az eseten, ha az áru a vámtörvény 1. §-a
16. pontjának e) alpontja szerint vámárunak minõsül és a

A 2004. május 1-jéig forgalomban volt Egységes Vámárunyilatkozat, továbbá a Vámjegy a készlet kimerüléséig,
de legkésõbb 2005. december 31-ig használható.

87. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló
10/1996. (III. 25.) PM rendelet, és az azt módosító 13/1996.
(VI. 28.) PM rendelet, a 15/1996. (VII. 10.) PM rendelet, a
30/1996. (XII. 21.) PM rendelet, a 8/1997. (II. 21.) PM
rendelet, a 22/1997. (VI. 30.) PM rendelet, a 27/1997.
(VIII. 1.) PM rendelet, a 28/1997. (VIII. 26.) PM rendelet,
a 47/1997. (XII. 31.) PM rendelet, a 43/1998. (XII. 31.) PM
rendelet, a 15/1999. (VII. 13.) PM rendelet, a 25/1999.
(XI. 24.) PM rendelet, a 37/1999. (XII. 28.) PM rendelet, a
27/2000. (VI. 23.) PM rendelet, a 37/2000. (X. 30.) PM
rendelet, a 47/2000. (XII. 18.) PM rendelet, a 24/2001.
(VI. 20.) PM rendelet, az 55/2001. (XII. 28.) PM rendelet,
a 22/2002. (VII. 1.) PM rendelet, a 27/2002. (IX. 20.) PM
rendelet, a 47/2002. (XII. 28.) PM rendelet, a 22/2003.
(IX. 26.) PM rendelet és a 44/2003. (XII. 29.) PM rendelet.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminisztériumi politikai
államtitkár
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1. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
Vám- és Pénzügyõrség
A hatóság tölti ki!
Ügyiratszám:
Kezességi Nyilatkozat
Benyújtás idõpontja:
Ügyintézõ:
I — A FÕKÖTELEZETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA

— MEGJEGYZÉSEK —

Alulírott fõkötelezett (1): ............................................................................................................................
Cím (2): ......................................................................................................................................................
Adószáma (3): ............................................................................................................................................
Képviselõjének neve: .................................................................................................................................
aki törvényesen ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................... minõségében jár el (4) (5)
vagy
akit erre elõírásszerûen felhatalmazott (4) (6) ...........................................................................................
.................................................................................................... ezennel kötelezettséget vállal, hogy
elsõ felszólításra megfizeti azon vámok, nem közösségi adók, kamatok összegét, illetve minden egyéb
olyan összeget, amelyek követelhetõvé válnak a különféle vámeljárások keretében vállalt kötelezettségek
részben vagy egészben történõ nem-teljesítése esetén.
a megszabott határidõn belül benyújtja a jogszabályokban elõírt dokumentumokat.

(1) A jogi személy cégneve és
jogi formája. Amennyiben a fõkötelezett természetes személy,
vezetéknevét, keresztneveit, születési dátumát és foglalkozását
kell megjelölni.
(2) A jogi személyek esetében
székhely, a természetes személyek esetében állandó lakóhely.
(3) Közösségi személyek esetében közösségi adószáma, természetes személyek esetében adóazonosítója, külföldiek esetében
útlevélszám.
(4) Csak a megfelelõ részt kell
kitölteni.
(5) A törvényes képviselõ funkA jelen kötelezvény nem terjed ki:
cióját kell megjelölni.
— a vitás ügyek rendezésével kapcsolatos kötelezettségekre, eltekintve a jelen kötelezvény által rögzített (6) Társasági szerzõdés vagy
kötelezettségek teljes vagy részleges nem-teljesítésével összefüggõ vitás ügyektõl,
meghatalmazás.
Az (5)—(6) pont esetében, ha ko— a közösségi árutovábbítás és az egységes árutovábbítás keretében végrehajtott mûveletekre,
rábban még nem történt meg, csa— a mezõgazdasági visszatérítések elõfinanszírozására.
tolni kell az errõl szóló okmányt
vagy annak hiteles másolatát.

II — A KEZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA

— MEGJEGYZÉSEK —

Alulírott kezes (1): ......................................................................................................................................
Cím (2): ......................................................................................................................................................
Adószáma: (3) ............................................................................................................................................
Képviselõjének neve: .................................................................................................................................
aki törvényesen ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................... minõségében jár el (4) (5)
vagy
akit erre elõírásszerûen felhatalmazott (4) (6) ...........................................................................................
.................................................................................................... kijelenti, hogy a Vámkódex 193. cikke
értelmében kezességet vállal a fent nevezett fõkötelezettért és vele közösen és egyetemlegesen vállalja,
hogy felel valamennyi kötelezettségéért.
A kezes pontosítja, hogy a biztosítékot az ilyen jogcímen eljáró fõkötelezett vagy képviselõje aláírása
mellett: .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. forint összeg erejéig (7).

(7) Az összeget számokkal és betûkkel kell kiírni.
(8) Amennyiben a biztosíték
összegét csökkentették és a fennálló kötelezettségek meghaladják
az új kezességvállalást, az új kötelezvény csak azt követõen lép
hatályba, hogy az elõzõ okmánnyal fedezett többletkötelezettségeket rendezték.
(9) Amennyiben az aláíró meghatalmazás alapján jár el, az aláírás
elõtt fel kell tüntetni a ,,… (a fõkötelezett vagy a kezes megnevezése) meghatalmazása alapján’’
megjegyzést.
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III — KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
A jelen kötelezvény ..................................... napjától érvényes.
A kötelezvényt a fõkötelezett vagy a kezes egyaránt felmondhatja, az a vámhivatal is bármikor
érvénytelenítheti. A felmondás vagy az érvénytelenítés a vámhivatalnak vagy a kezesnek szóló, tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítést követõ nyolc nap múlva lép hatályba. Ezekben az
esetekben a biztosíték az összes olyan kötelezettséggel szemben fennáll, amelyet a kezesség érvényességi
ideje alatt vállaltak.
A jelen kötelezvény hatálytalanítja és helyébe lép a ........................................................................-i
keltezésû és ...................................................... forintra érvényes kötelezvénynek, mivel az ez utóbbi
kötelezvénnyel biztosított és még nem rendezett kötelezettségeket a jelen kötelezvény fedezi (8).
Alulírottak tudomásul veszik, hogy a kötelezettség összegének a parancsnokság hivatalai, illetve a
különbözõ mûveletek közötti megosztása nem vonhatja kétségbe a teljes összeg követelhetõségét,
függetlenül a végrehajtott mûvelettõl és az érintett hivataltól.
Kelt:
Fõkötelezett (9)

Kezes (9)

A vámhatóság példánya

Vám- és Pénzügyõrség
A hatóság tölti ki!
Ügyiratszám:
Kezességi Nyilatkozat
Benyújtás idõpontja:
Ügyintézõ:
I — A FÕKÖTELEZETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA
Alulírott fõkötelezett (1): ............................................................................................................................
Cím (2): ......................................................................................................................................................
Adószáma (3): ............................................................................................................................................
Képviselõjének neve: .................................................................................................................................
aki törvényesen ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................... minõségében jár el (4) (5)
vagy
akit erre elõírásszerûen felhatalmazott (4) (6) ...........................................................................................
............................................................................................................. ezennel kötelezettséget vállal, hogy
elsõ felszólításra megfizeti azon vámok, nem közösségi adók, kamatok összegét, illetve minden egyéb
olyan összeget, amelyek követelhetõvé válnak a különféle vámeljárások keretében vállalt kötelezettségek
részben vagy egészben történõ nem-teljesítése esetén.
a megszabott határidõn belül benyújtja a jogszabályokban elõírt dokumentumokat.

— MEGJEGYZÉSEK —

(1) A jogi személy cégneve és
jogi formája. Amennyiben a fõkötelezett természetes személy,
vezetéknevét, keresztneveit, születési dátumát és foglalkozását
kell megjelölni.
(2) A jogi személyek esetében
székhely, a természetes személyek esetében állandó lakóhely.
(3) Közösségi személyek esetében közösségi adószáma, természetes személyek esetében adóazonosítója, külföldiek esetében
útlevélszám.
(4) Csak a megfelelõ részt kell
kitölteni.
(5) A törvényes képviselõ funkA jelen kötelezvény nem terjed ki:
cióját kell megjelölni.
— a vitás ügyek rendezésével kapcsolatos kötelezettségekre, eltekintve a jelen kötelezvény által rögzített (6) Társasági szerzõdés vagy
kötelezettségek teljes vagy részleges nem-teljesítésével összefüggõ vitás ügyektõl,
meghatalmazás.
Az (5)—(6) pont esetében, ha ko— a közösségi árutovábbítás és az egységes árutovábbítás keretében végrehajtott mûveletekre,
rábban még nem történt meg, csa— a mezõgazdasági visszatérítések elõfinanszírozására.
tolni kell az errõl szóló okmányt
vagy annak hiteles másolatát.
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II — A KEZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA

— MEGJEGYZÉSEK —

Alulírott kezes (1): ......................................................................................................................................
Cím (2): ......................................................................................................................................................
Adószáma: (3) ............................................................................................................................................
Képviselõjének neve: .................................................................................................................................
aki törvényesen ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................... minõségében jár el (4) (5)
vagy
akit erre elõírásszerûen felhatalmazott (4) (6) ...........................................................................................
............................................................................................................. kijelenti, hogy a Vámkódex
193. cikke értelmében kezességet vállal a fent nevezett fõkötelezettért és vele közösen és egyetemlegesen
vállalja, hogy felel valamennyi kötelezettségéért.
A kezes pontosítja, hogy a biztosítékot az ilyen jogcímen eljáró fõkötelezett vagy képviselõje aláírása
mellett: .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. forint összeg erejéig (7).

(7) Az összeget számokkal és betûkkel kell kiírni.
(8) Amennyiben a biztosíték
összegét csökkentették és a fennálló kötelezettségek meghaladják
az új kezességvállalást, az új kötelezvény csak azt követõen lép
hatályba, hogy az elõzõ okmánnyal fedezett többlet kötelezettségeket rendezték.
(9) Amennyiben az aláíró meghatalmazás alapján jár el, az aláírás
elõtt fel kell tüntetni a ,,… (a fõkötelezett vagy a kezes megnevezése) meghatalmazása alapján’’
megjegyzést.

III — KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
A jelen kötelezvény ..................................... napjától érvényes.
A kötelezvényt a fõkötelezett vagy a kezes egyaránt felmondhatja, az a vámhivatal is bármikor
érvénytelenítheti. A felmondás vagy az érvénytelenítés a vámhivatalnak vagy a kezesnek szóló, tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítést követõ nyolc nap múlva lép hatályba. Ezekben az
esetekben a biztosíték az összes olyan kötelezettséggel szemben fennáll, amelyet a kezesség érvényességi
ideje alatt vállaltak.
A jelen kötelezvény hatálytalanítja és helyébe lép a ........................................................................-i
keltezésû és ...................................................... forintra érvényes kötelezvénynek, mivel az ez utóbbi
kötelezvénnyel biztosított és még nem rendezett kötelezettségeket a jelen kötelezvény fedezi (8).
Alulírottak tudomásul veszik, hogy a kötelezettség összegének a parancsnokság hivatalai, illetve a
különbözõ mûveletek közötti megosztása nem vonhatja kétségbe a teljes összeg követelhetõségét,
függetlenül a végrehajtott mûvelettõl és az érintett hivataltól.
Kelt:
Fõkötelezett (9)

Kezes (9)

A kezes példánya

2. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
Számla száma

Számla elnevezése

10032000-01037519

VPOP vámbevételi számla

10032000-01037203

VPOP importtermék általános forgalmi adó bevételi számla

10032000-01037210

VPOP statisztikai illeték bevételi számla

10032000-01037227

VPOP fogyasztási adó bevételi számla

10032000-01037272

VPOP vámpótlék bevételi számla

10032000-01037289

VPOP útalap bevételi számla
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Számla elnevezése

10032000-01037296

VPOP környezetvédelmi termékdíj bevételi számla

10032000-01037258

VPOP vámbiztosíték bevételi számla

10032000-01501418

VPOP vámletét bevételi számla

10032000-01037241

VPOP késedelmi pótlék bevételi számla

10032000-01037234

VPOP külföldi gépjármûadó bevételi számla

10032000-01037416

VPOP külföldi rendszámú jármûvek adóbírság bevételi számla

10032000-01037399

VPOP regisztrációs adó bevételi számla

10032000-01037409

VPOP Regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla

10032000-01037375

VPOP energiaadó bevételi számla

10032000-01037382

VPOP Energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla

10032000-01501425

VPOP végrehajtói letéti bevételi számla

10032000-01037265

VPOP jövedéki bírság bevételi számla

10032000-01037038

VPOP szeszadó bevételi számla

10032000-01037306

VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla

10032000-01037313

VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla

10032000-01037320

VPOP bérfõzési szeszadó bevételi számla

10032000-01037337

VPOP bírság, kamat és késedelmi pótlék bevételi számla

10032000-01501401

VPOP jövedéki letétek elszámolási számla

10032000-01037344

VPOP adójegy elszámolási számla

10032000-01037351

VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla

10032000-01037368

VPOP szõlõbor jövedéki adó bevételi számla

10032000-01036501

Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi Regionális Parancsnoksága vámbevételi számla,
Budapest

10032000-01037533

Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi Regionális Parancsnoksága Ng. E. Gépkocsi
vámbevételi számla, Budapest

10032000-01036707

Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri Parancsnoksága vámbevételi számla, Budapest

10032000-01036518

Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális Parancsnoksága vámbevételi számla, Pécs

10032000-01036549

Vám- és Pénzügyõrség Észak-Magyarországi Regionális Parancsnoksága vámbevételi számla, Miskolc

10032000-01036556

Vám- és Pénzügyõrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága vámbevételi számla, Szeged

10032000-01036587

Vám- és Pénzügyõrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága vámbevételi számla, Debrecen

10032000-01036628

Vám- és Pénzügyõrség Közép-Dunántúli Regionális Parancsnoksága vámbevételi számla,
Székesfehérvár

10032000-01036570

Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-Dunántúli Regionális Parancsnoksága vámbevételi számla, Gyõr

10032000-01036697

Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-Dunántúli Regionális Parancsnoksága vámbevételi számla,
Szombathely

10032000-01036714

Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága vámbevételi számla, Budapest
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3. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
Korrekciós Bizonylat (folyószámla mûveletek lebonyolításához)
Ügyfél VPID száma:

H

U

O

Hivatkozási szám:
Sorszám

Lapszám:

Módosítás
típusa

1.

Eredeti és
módosított adat

Határozat,
bevallás száma

Számlaszám

Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dátum

Összeg

Jelleg

,,,,,,,,,,Hatóság hivatalos feljegyzései!
Iktatószám: .................................,

kelte: .......................................................

Kiállító cégszerû aláírása:
....................................................
Kiállítás kelte:

.......................................................
lekönyvelte

.......................................................
ellenõrizte

..........................................

Kitöltési útmutató
A korrekciós bizonylatot akkor szükséges kitölteni, ha a folyószámlán lekönyvelt adatok és a rendelkezésére álló bizonylatok alapján megállapított adatok eltérnek egymástól.
Eredeti adat:

a folyószámlán szereplõ adatok

Módosított adat:

az eredeti adat hogyan szerepeljen

Módosítás típusai:

elõírás módosítása
elõírás törlése
új felvitel
jóváírás pótlása
banki adat módosítása
visszautalás pótlása
számlák között átvezetés

EM
ET
U
EJ
BM
BV
BÁ
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Számlaszámok:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
99

VPOP vámbevételi számla
VPOP importtermék áfa bevételi számla
VPOP statisztikai, illetve bevételi számla
VPOP költségbevételi számla (VPOP PGFO kezelésében)
VPOP fogyasztási adó bevételi számla
VPOP vámbiztosíték bevételi számla
VPOP vámpótlék bevételi számla
VPOP útalap bevételi számla
VPOP környezetvédelmi termékdíj bevételi számla
VPOP külföldi rendszámú jármûvek adója bevételi számla
VPOP vámletétek letéti számla
VPOP végrehajtói letéti számla
VPOP regisztrációs adó bevételi számla
VPOP regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla
VPOP külföldi rendszámú jármûvek adóbírság bevételi számla
VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla
VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla
VPOP bírság, kamat és késedelmi pótlék bevételi számla
VPOP bérfõzési szeszadó bevételi számla
VPOP jövedéki letétek elszámolási számla
VPOP adójegy elszámolási bevételi számla
VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla
VPOP jövedéki bírság bevételi számla
VPOP szõlõbor jövedéki adó bevételi számla
VPOP energiaadó bevételi számla
VPOP energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla
VPOP késedelmi pótlék bevételi számla

Dátum:
Jelleg:

eredeti adat:
módosított adat:
fizetési kötelezettség
elõírás: T
jóváírás: K

10032000—01037519
10032000—01037203
10032000—01037210
10023000—01454062
10032000—01037227
10032000—01037258
10032000—01037272
10032000—01037289
10032000—01037296
10032000—01037234
10032000—01501418
10032000—01501425
10032000—01037399
10032000—01037409
10032000—01037416
10032000—01037306
10032000—01037313
10032000—01037337
10032000—01037320
10032000—01501401
10032000—01037344
10032000—01037351
10032000—01037265
10032000—01037368
10032000—01037375
10032000—01037382
10032000—01037241
ami a folyószámlán található
ami okmányokkal igazolt helyes adat
pénzforgalom
befizetés: K
visszautalás: T

A módosítás típusainak értelmezése
EM
ET
U
EJ
BM
BV
BÁ

terhelés módosítása (pl. határidõ — vámhivatali intézkedés esetén, összeg —, ha a határozattól eltérõ szerepel a
folyószámlán)
terhelés törlése (pl. nem jogszerû kivetés, dupla terhelés)
folyószámláról hiányzó határozatok elõírása
folyószámláról hiányzó jóváírás pótlása (az eredeti sort nem kell kitölteni), illetve módosítása
befizetési dátum módosítása, folyószámlán a befizetés nem szerepel (amennyiben a folyószámlán a befizetett összeg
nem található, az eredeti adat sorát nem kell kitölteni, a második sor kitöltése viszont kötelezõ)
a folyószámláról hiányzó visszautalás pótlása
a befizetések számlák közötti átvezetésének pótlása (ha több számlára történt a befizetés átvezetése, akkor a második
érintett számlától kezdõdõen az eredeti adatra vonatkozó sort át kell húzni)

A folyószámlák összevezetését (jogelõd, jogutód vonatkozásában) külön kérelemmel kell kezdeményezni az adóbejelentkezési lap másolatával.
A korrekciós bizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó mellékleteket (pl. banki bizonylatok, határozatok).
A korrekciós bizonylatot 2 példányban kell kitölteni, amelynek egyik példányát a vámhatóság leigazolja, majd visszaküldi
a kérelmezõnek.
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4. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
Szemlebejelentés
1. ............................................................................................ Szemlekérelem száma:
Vámhivatal
Adóigazgatási szám: 15746155-2-01
Sztj: 151000
2. Szemlét kérõ:
VPID száma:
3. Bejelentõ neve:
Telefonszáma:

VPID száma:

4. Szemle helye: ........................................... helység, ................................................................ út, utca, tér ......... szám
5. Szemle kért idõpontja: ............................................................... hó ....................................... nap ....................... óra
6. Áru megnevezése:
TGK

db

KRK

db

Konténer

db

Colli

db

Egyéb

db

7. Továbbítási tételszám(ok): .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
8. Feladási ország:

Rendeltetési ország:

9. Vámkezelés módjai:
0

1

2

3

4

5

6

7

Egyéb

Árny. db
10. Szemlefelvétel napja: ....................................... nap ........................................................................................... aláírás
11. ELINTÉZÉS:

Szolg. Parancs száma:

12. Vámvizsgálat kezdete: ............................................................ nap ................. óra .................... perc
13. Vámvizsgálat befejezése: ........................................................ nap ................. óra .................... perc
14. Felhasznált azonosítószámok:
15. Szemledíj (1):

Ft

kód

16. Szemledíj (2):

Ft

órák száma/kód

17. Költségtérítés:

Ft

órák száma/kód

Határozatom ..........................................................................................................................
................................................................................................................... foglaltakon alapul.
E határozat ellen a kézhezvételtõl számított .......... napon belül a vámhivatal felügyeletét ellátó
területi parancsnoksághoz címzett, de a vámhivatalnál benyújtandó fellebbezéssel élhet.

Indoklás, megegyezés: .......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Kelt, ................................................................ 20.......... év ............................................... hó ............................. nap
19. Eredeti példányt átvettem:
..........................................
aláírás

20.

Vámvizsgálatot végzõ aláírása
P. H.

..............................................
pénzügyõr aláírása
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3. Kapcsolattartó személy neve, elérhetõsége.
4. Normál, vagy egyszerûsített vámeljárás.
5. Árunyilatkozat tételsoronként kell feltüntetni:
— áru KN száma, TARIC-kód,
— áru leírása tarifális és kereskedelmi megnevezéssel is,
— áru nettó mennyisége,
— export-visszatérítés összege.

Berakodási bejelentés kötelezõ adattartalma:
1. Exportõr megnevezése, VPID száma.
2. Berakodás:
— helyszíne,
— megkezdésének idõpontja,
— várható idõtartama.

6. Dátum valamint a bejelentést tevõ aláírása.

6. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
Vámjegy
Tõszelvény:
Sorszám: AA
Név: ......................................................................................................................................
Befizetett összeg: ................................................................................................................ Ft
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vámhivatal:
Nyilvántartási szám:
A

Sorszám: AA

VÁMJEGY
1. Név: .........................................................................................................................................................................................
[2. Azonosító szám (VPID): ........................................................................................................................................................
3. ................. ir.szám ................................................. helység, .................................................................. út .......... szám]
részére a szóbeli árunyilatkozatával bejelentett és vámeljárás alá vont alábbi árukról.
4. Az áru:
Megnevezés

Mennyiség

ME

Érték

VÁM
Ft

ÁFA alap
Ft

ÁFA
Ft

Összesen:
5. A befizetett vám és ÁFA összege: ............. Ft, azaz ................................................. Ft
6. Az elszámolt vámletét összege: .................. Ft, azaz ................................................ Ft
B
C
A vámeljárás lefolytatását elfogadom. A vám és ÁFA
A vámeljárás lefolytatását és a megállapított vám és ÁFA
befizetésével egyidejûleg a fellebbezési jogomról lebefizetését igazolom.
mondok.
...............................................................
Kelt: .........................................................................
könyvelõ
..................................................
aláírás

P. H.
Kelt: .................. 200.... ..................... hó .......... nap
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7. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
Nemzeti kiegészítõ kód elsõ karaktere:
Lehetséges
kitöltés

0

1

Jelentés

Nincs nemzeti tiltó, korlátozó rendelkezés, vagy a közösségi/nem közösségi árura nézve — tekintettel a konkrét
vámeljárásra is — a vonatkozó nemzeti tiltó/korlátozó jogszabály rendelkezéseit a jogszabály személyi, tárgyi,
területi vagy idõbeli hatálya alapján nem kell alkalmazni.
Nemzeti hatáskörben megállapított tiltó, korlátozó rendelkezés.

Azoknak a jogszabályoknak a köre, amelyek rendelkezéseit az EV-n nemzeti kiegészítõ kóddal meg kell jeleníteni,
e rendelet 73. §-ának (3) bekezdésében hivatkozott tájékoztatóban kerül közzétételre.
Nemzeti kiegészítõ kód második karaktere:
Lehetséges
kitöltés

0

1
2
3
9

Jelentés

A közösségi/nem közösségi árura nézve — tekintettel a konkrét vámeljárásra — az Általános forgalmi adóról
szóló 1992. évi LXXIV. törvény rendelkezéseit (annak személyi, tárgyi, területi vagy idõbeli hatálya alapján) nem
kell alkalmazni.
ÁFA tétel 1 (1992. évi LXXIV. törvény 2. számú melléklet II. részében felsorolt termékeknél)
ÁFA tétel 2 (1992. évi LXXIV. törvény 2. számú melléklet I. részében felsorolt termékeknél)
ÁFA tétel 3 (1992. évi LXXIV. törvény 41. § (1) bekezdése alapján)
Tárgyi ÁFA mentesség (1992. évi LXXIV. törvény alapján)

Nemzeti kiegészítõ kód harmadik karaktere:
Lehetséges
kitöltés

0

J
L
M
A
S
B
P
K
D
E
R
Q

Jelentés

A közösségi/nem közösségi árura nézve — tekintettel a konkrét vámeljárásra — a következõ törvények rendelkezéseit (azok személyi, tárgyi, területi vagy idõbeli hatálya alapján) nem kell alkalmazni.
a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény (Jöt.), és
b) az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény, és
c) a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
A Jöt. hatálya alá tartozó, nem jövedéki adóköteles termék
A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolajtermék (Jöt. 50. §)
A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolajtermék (Jöt. 50. §)
A Jöt. hatálya alá tartozó alkoholtermék (Jöt. 63. §)
A Jöt. hatálya alá tartozó sör (Jöt. 75. §)
A Jöt. hatálya alá tartozó bor (Jöt. 79. §)
A Jöt. hatálya alá tartozó pezsgõ (Jöt. 88. §)
A Jöt. hatálya alá tartozó köztes alkoholtermék (Jöt. 92. §)
A Jöt. hatálya alá tartozó dohánytermék (Jöt. 96. §)
Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó termék (2003. évi LXXXVIII. törvény 1., 2. §)
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék (ha környezetvédelmi osztálya 5 vagy
annál jobb)
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék (ha környezetvédelmi osztálya 5-nél
rosszabb)
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Nemzeti kiegészítõ kód (harmadik és) negyedik karaktere:
Lehetséges
kitöltés

Jelentés

3. kar. 4. kar.

0

0

Nem jövedéki, energia- vagy regisztrációs adó köteles termék

J

0

Nem jövedéki adóköteles jövedéki termék

L

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 53. §)

1

Ásványolajtermék jövedéki adó 1 (Jöt. 52. § (1) bek. a) pont)

2

Ásványolajtermék jövedéki adó 2 (Jöt. 52. § (1) bek. b) pont)

3

Ásványolajtermék jövedéki adó 3 (Jöt. 52. § (1) bek. c) pont)

4

Ásványolajtermék jövedéki adó 4 (Jöt. 52. § (1) bek. d) pont)

5

Ásványolajtermék jövedéki adó 5 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont alábbi fordulata: ,,a 2710 19 61 vámtarifaszámú
fûtõolajok közül azokra, amelyek viszkozitása 40 ˚C hõmérsékleten nagyobb, mint 4,5 mm2/s és a desztillációs
vizsgálatnál a 250 ˚C hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 25%-ot és a 350 ˚C
hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 80%-ot és 15 ˚C-on mért sûrûsége nagyobb
860 kg/m3-nél’’)

6

Ásványolajtermék jövedéki adó 6 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont, az L5 kiegészítõ kód alá nem tartozó esetben)

7

Ásványolajtermék jövedéki adó 7 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont alábbi fordulata: ,,a 2710 19 63, a 2710 19 65 és a
2710 19 69 vámtarifaszám alá tartozó fûtõolajok közül azokra, amelyek viszkozitása 40 ˚C hõmérsékleten
nagyobb, mint 4,5 mm2/s és a desztillációs vizsgálatnál a 250 ˚C hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége
nem haladja meg a 25%-ot és a 350 ˚C hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 80%-ot
és 15 ˚C-on mért sûrûsége nagyobb 860 kg/m3-nél’’)

8

Ásványolajtermék jövedéki adó 8 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont, az L7 kiegészítõ kód alá nem tartozó esetben)

A

Ásványolajtermék jövedéki adó 9 (Jöt. 52. § (1) bek. f) pont alábbi fordulata: ,,a 2711 12, a 2711 13,
a 2711 14 00, a 2711 19 00 vámtarifaszám alatti gáz termékekbõl arra a cseppfolyósított szénhidrogénre,
amelyet közúti jármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy használnak fel’’)

B

Ásványolajtermék jövedéki adó 10 (Jöt. 52. § (1) bek. f) pont alábbi fordulata: ,,egyéb motorikus célú értékesítés, importálás vagy felhasználás esetén’’)

C

Ásványolajtermék jövedéki adó 11 (Jöt. 52. § (1) bek. f) pont, az LA és LB kiegészítõ kód alá nem tartozó
esetben)

D

Ásványolajtermék jövedéki adó 12 (Jöt. 52. § (1) bek. g) pont)

E

Ásványolajtermék jövedéki adó 13 (Jöt. 52. § (1) bek. h) pont alábbi fordulata: ,,a 3824 90 99 vámtarifaszám
alá tartozó termékek közül a kizárólag növényi olajból észterezéssel elõállított termékre (a továbbiakban:
biodízel) — amennyiben azt az 58. § (1) bekezdés g) pontja szerinti biodízel-adóraktárban állítják elõ és a külön
jogszabály szerint, zárt rendszerben forgalmazzák’’)

F

Ásványolajtermék jövedéki adó 14 (Jöt. 52. § (1) bek. h) pont, az LE kiegészítõ kód alá nem tartozó esetben)

G

Ásványolajtermék jövedéki adó 15 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
a) pontja szerinti)

H

Ásványolajtermék jövedéki adó 16 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
b) pontja szerinti)

I

Ásványolajtermék jövedéki adó 17 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
c) pontja szerinti)

J

Ásványolajtermék jövedéki adó 18 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
d) pontja szerinti)
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Jelentés

3. kar. 4. kar.

M

M

1

Ásványolajtermék jövedéki adó 19 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
a) pontja szerint állapítandó meg)

2

Ásványolajtermék jövedéki adó 20 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
b) pontja szerint állapítandó meg)

3

Ásványolajtermék jövedéki adó 21 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
c) pontja szerint állapítandó meg)

4

Ásványolajtermék jövedéki adó 22 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
d) pontja szerint állapítandó meg)

5

Ásványolajtermék jövedéki adó 23 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
f) pontja szerint, az LA kiegészítõ kódnál leírtaknak megfelelõen állapítandó meg)

6

Ásványolajtermék jövedéki adó 24 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
f) pontja szerint, az LB kiegészítõ kódnál leírtaknak megfelelõen állapítandó meg)

7

Ásványolajtermék jövedéki adó 25 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
f) pontja szerint, az LC kiegészítõ kódnál leírtaknak megfelelõen állapítandó meg)

8

Ásványolajtermék jövedéki adó 26 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
g) pontja szerint állapítandó meg)

A

Ásványolajtermék jövedéki adó 27 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (3) bek.
szerint, az MI kiegészítõ kódnál leírtaknak megfelelõen állapítandó meg)

B

Ásványolajtermék jövedéki adó 28 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (3) bek.
szerint, az MJ kiegészítõ kódnál leírtaknak megfelelõen állapítandó meg)

C

Ásványolajtermék jövedéki adó 29 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (3) bek.
szerint, az MK kiegészítõ kódnál leírtaknak megfelelõen állapítandó meg)

D

Ásványolajtermék jövedéki adó 30 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (3) bek.
szerint, az ML kiegészítõ kódnál leírtaknak megfelelõen állapítandó meg)

E

Ásványolajtermék jövedéki adó 31 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (3) bek.
szerint, az MR kiegészítõ kódnál leírtaknak megfelelõen állapítandó meg)

F

Ásványolajtermék jövedéki adó 32 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (3) bek.
szerint, az MS kiegészítõ kódnál leírtaknak megfelelõen állapítandó meg)

G

Ásványolajtermék jövedéki adó 33 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (3) bek.
szerint, az MT kiegészítõ kódnál leírtaknak megfelelõen állapítandó meg)

H

Ásványolajtermék jövedéki adó 34 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (3) bek.
szerint, az MU kiegészítõ kódnál leírtaknak megfelelõen állapítandó meg)

I

Ásványolajtermék jövedéki adó 35 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
a) pontja szerint adótétel + 40 000 Ft) ezer liter

J

Ásványolajtermék jövedéki adó 36 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
b) pontja szerint adótétel + 40 000 Ft) ezer liter

K

Ásványolajtermék jövedéki adó 37 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
c) pontja szerint adótétel + 40 000 Ft) ezer liter

L

Ásványolajtermék jövedéki adó 38 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
d) pontja szerint adótétel + 40 000 Ft) ezer liter

M

Ásványolajtermék jövedéki adó 39 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
e) pontja szerinti, az L5 kiegészítõ kóddal leírt adótétel + 20 000 Ft) ezer kilogramm
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Jelentés

3. kar. 4. kar.

A

S

B

P

K

D

E

N

Ásványolajtermék jövedéki adó 40 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
e) pontja szerinti, az L6 kiegészítõ kóddal leírt adótétel + 20 000 Ft) ezer kilogramm

P

Ásványolajtermék jövedéki adó 41 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
e) pontja szerinti, az L7 kiegészítõ kóddal leírt adótétel + 20 000 Ft) ezer kilogramm

Q

Ásványolajtermék jövedéki adó 42 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
e) pontja szerinti, az L8 kiegészítõ kóddal leírt adótétel + 20 000 Ft) ezer kilogramm

R

Ásványolajtermék jövedéki adó 43 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
f) pontja szerinti, az LA kiegészítõ kóddal leírt adótétel + 20 000 Ft) ezer kilogramm

S

Ásványolajtermék jövedéki adó 44 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
f) pontja szerinti, az LB kiegészítõ kóddal leírt adótétel + 20 000 Ft) ezer kilogramm

T

Ásványolajtermék jövedéki adó 45 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
f) pontja szerinti, az LC kiegészítõ kóddal leírt adótétel + 20 000 Ft) ezer kilogramm

U

Ásványolajtermék jövedéki adó 46 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (1) bek.
g) pontja szerint adótétel + 20 Ft/nm3)

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 68. §)

1

Alkoholtermék jövedéki adó 1 (Jöt. 64. § (2) bek.)

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 77. §)

1

Sör jövedéki adó 1 (Jöt. 76. § (3) bek.)

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 87. §)

1

Bor jövedéki adó 1 (Jöt. 80. § (2) bek.)

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 90. §)

1

Pezsgõ jövedéki adó 1 (Jöt. 89. § (2) bek.)

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 95. §)

1

Köztes alkoholtermék jövedéki adó 1 (Jöt. 93. § (2) bek.)

1

Cigaretta jövedéki adó 1 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza nem haladja
meg a 9 centimétert)

2

Cigaretta jövedéki adó 2 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza meghaladja a
9 centimétert, de rövidebb mint 18 centiméter)

3

Cigaretta jövedéki adó 3 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza 18 centiméter
vagy annál hosszabb, de rövidebb mint 27 centiméter)

4

Cigaretta jövedéki adó 4 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza 27 centiméter
vagy annál hosszabb, de rövidebb mint 36 centiméter)

5

Cigaretta jövedéki adó 5 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza 36 centiméter
vagy annál hosszabb, de rövidebb mint 45 centiméter)

6

Dohánytermék jövedéki adó 6 (Jöt. 97. § (2) bek. b) pont)

7

Dohánytermék jövedéki adó 7 (Jöt. 97. § (2) bek. c) pont)

1

Földgáz energiaadó 1

6

Villamos energia energiaadó 1
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3. kar. 4. kar.

R

Q

9

Tárgyi mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CX. törvény 12. §)

A

Regisztrációs adó tétel 1 (2003. évi CX. törvény mellékletének 1. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

B

Regisztrációs adó tétel 2 (2003. évi CX. törvény mellékletének 2. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

C

Regisztrációs adó tétel 3 (2003. évi CX. törvény mellékletének 3. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

D

Regisztrációs adó tétel 4 (2003. évi CX. törvény mellékletének 4. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

E

Regisztrációs adó tétel 5 (2003. évi CX. törvény mellékletének 5. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

F

Regisztrációs adó tétel 6 (2003. évi CX. törvény mellékletének 6. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

G

Regisztrációs adó tétel 7 (2003. évi CX. törvény mellékletének 7. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

H

Regisztrációs adó tétel 8 (2003. évi CX. törvény mellékletének 8. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

I

Regisztrációs adó tétel 9 (2003. évi CX. törvény mellékletének 9. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

J

Regisztrációs adó tétel 10 (2003. évi CX. törvény mellékletének 10. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

9

Tárgyi mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CX. törvény 12. §)

A

Regisztrációs adó tétel 11 (2003. évi CX. törvény mellékletének 1. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

B

Regisztrációs adó tétel 12 (2003. évi CX. törvény mellékletének 2. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

C

Regisztrációs adó tétel 13 (2003. évi CX. törvény mellékletének 3. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

D

Regisztrációs adó tétel 14 (2003. évi CX. törvény mellékletének 4. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

E

Regisztrációs adó tétel 15 (2003. évi CX. törvény mellékletének 5. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

F

Regisztrációs adó tétel 16 (2003. évi CX. törvény mellékletének 6. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

G

Regisztrációs adó tétel 17 (2003. évi CX. törvény mellékletének 7. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

H

Regisztrációs adó tétel 18 (2003. évi CX. törvény mellékletének 8. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

I

Regisztrációs adó tétel 19 (2003. évi CX. törvény mellékletének 9. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)

J

Regisztrációs adó tétel 20 (2003. évi CX. törvény mellékletének 10. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi
osztályba tartozás esetén)
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8. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
Engedélykérelem gazdasági hatással/meghatározott célra történõ felhasználással járó vámeljárás alkalmazására
Iktatószám:

Eredeti

1. Kérelmezõ neve, címe, adóigazgatási száma

Érkezés kelte:
Átvevõ:
Szignáló:
1A

VPID szám:

Elõadó:

2. Vámeljárás(ok)

3. A kérelem típusa

4. Folytatólagos ûrlapok

3A Elõzetes vh.
engedély:
5. A számviteli nyilvántartások helye és fajtái
6. Az engedély érvényességének idõtartama
a

B

7. A vámeljárás alá helyezendõ áruk
KN kód

Megnevezés

Mennyiség

Érték

8. Aktív feldolgozás vagy vámfelügyelet melletti feldolgozás végtermékei
KN kód

Megnevezés

Elszámolási kulcs

9. A tervezett tevékenységek részletezése
10. Gazdasági feltételek
11. Vámhivatal(ok)
a

Eljárás alá vonást végzõ vámhivatal

b

A lezáró vámhivatal

c

Felügyelõ vámhivatal(ok)

12. Azonosítás

13. A lezárás idõtartama
(hónapokban)

14. Egyszerûsített eljárások
a

15. Átszállítás

b

16. További információ
16A

Vámbiztosíték összege

16B Megbízható vámadós

Vámbiztosíték formája

Bank-kezes adatai

Erk. biz./munk. igazolás kelte:

Állami adóhatóságnál nyilvántartott, adótitoknak minõsülõ

Igen

adataim kezelésére a vámhatóságot felhatalmazom.

Nem

APEH igazolás kelte:

17. Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá fenti
kérelmezõ csõd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll.
Aláírás: ………………………………………

Dátum: ………………………………………………

Név: ……………………………………………………………………………………………………………
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Engedélykérelem vámraktár mûködtetésére vagy a vámeljárások E-típusú raktárban történõ alkalmazására

III.

Eredeti

,,formanyomtatvány’’
18. A vámraktár típusa
19. Vámraktár vagy tárolási létesítmények (E-típus)
20. Készletnyilvántartás benyújtási határideje

19A Használat jogcíme

21. Veszteség ráta
22. A vámraktározási vámeljárások keretén kívül tárolt áruk
KN kód
Megnevezés

Kategória/vámeljárás

23. A szokásos kezelés formái
24. Ideiglenes kitárolás. Célja:
25. További információ
25A
Szakhatósági engedélyek

26.
Aláírás
Név

Dátum

Engedély gazdasági hatással/meghatározott célra történõ felhasználással járó vámeljárás alkalmazására
…………………………
Engedélyszám
Eredeti

1. Engedély jogosultjának neve, címe, adóigazgatási száma Iktatószám:
Érkezés kelte:
Elõadó:
1,a E határozat az Ön ......................-i kérelmére vonatkozik.
1A

VPID szám:

2. Vámeljárás(ok)

3. A kérelem típusa

4. Folytatólagos ûrlapok

3A Elõzetes vh.
engedély:
5. A számviteli nyilvántartások helye és fajtái
6. Az engedély érvényességének idõtartama
a

B

7. A vámeljárás alá helyezendõ áruk
KN kód

Megnevezés

Mennyiség

Érték

8. Aktív feldolgozás vagy vámfelügyelet melletti feldolgozás végtermékei
KN kód

Megnevezés

Elszámolási kulcs
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9. A tervezett tevékenységek részletezése
10. Gazdasági feltételek
11. Vámhivatal(ok)
a

Eljárás alá vonást végzõ vámhivatal

b

A lezáró vámhivatal

c

Felügyelõ vámhivatal(ok)

12. Azonosítás

13. A lezárás idõtartama
(hónapokban)

14. Egyszerûsített eljárások
a

15. Átszállítás

b

16. További információ
16A

Vámbiztosíték összege

16B Megbízható vámadós

Vámbiztosíték formája
Erk. biz./munk. igazolás kelte:

Bank-kezes adatai
APEH igazolás kelte:

17.
Dátum: …………………………

Aláírás: …………………

Bélyegzõ:

Név: ……………………………………………

Engedély vámraktár mûködtetésére vagy a vámeljárások E-típusú raktárban történõ alkalmazására
,,formanyomtatvány’’

IV.

Eredeti

……………………………………
(Engedélyszám)
18. A vámraktár típusa
19. Vámraktár vagy tárolási létesítmények (E-típus)
20. Készletnyilvántartás benyújtási határideje

21. Veszteség ráta
22. A vámraktározási vámeljárások keretén kívül tárolt áruk
KN kód
Megnevezés

19A Használat jogcíme

Kategória/vámeljárás

23. A szokásos kezelés formái
24. Ideiglenes kitárolás. Célja:
25. További információ
25A
Szakhatósági engedélyek

26.
Dátum:

Aláírás:
Név:

Bélyegzõ:
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
I. Cím
A kérelem különbözõ rovataiba beírandó adatok
Általános megjegyzés:
1A VPID szám
Írja be a kérelmezõ — vámhatóság által kiadott — egyedi ügyfél azonosító számát.
3A Elõzetes vámhivatali engedély
Módosított vagy megújított engedély iránti kérelem esetén jelezze a vonatkozó elõzetes engedély számát.
16A Vámbiztosíték összege

Vámbiztosíték formája

Bank-kezes adatai

Vámbiztosíték összege:
A 2. rovatban feltüntetett vámeljárás(ok)ra vonatkozó engedélyhez nyújtandó biztosíték összegét kell e rovatban feltüntetni.
Vámbiztosíték formája:
E rovatban a Vtv.-ben meghatározott vámbiztosíték formák közül kell a vonatkozó kérelemnek megfelelõt beírni. Amenynyiben egy engedélyhez több vámbiztosíték formát alkalmaznak, úgy a vámbiztosíték összegeit a biztosíték formák szerint
külön-külön kell feltüntetni.
Bank-kezes adatai
E rovatban a bank/kezes nevét, címét, adóigazgatási számát, pénzforgalmi jelzõszámát, valamint VPID számát (ha van) kell feltüntetni.
16B Megbízható vámadós

Erk.biz./munk. igazolás kelte

APEH igazolás kelte

Erkölcsi bizonyítvány/munkáltatói igazolás kelte
A kérelemhez csatolt erkölcsi bizonyítvány kiadásának dátumát kell beírni. Közhivatalok esetén erkölcsi bizonyítvány helyett
a munkáltató igazolása is elfogadható, amennyiben a munkakör betöltésének feltétele a büntetlen elõélet. Ebben az esetben a
munkáltatói igazolás keltének dátumát kell beírni.
APEH igazolás kelte
A kérelmezõ a tevékenységi engedély kiadására illetékes vámhatóságot felhatalmazhatja, hogy az állami adóhatóságnál
nyilvántartott, adótitoknak minõsülõ adatai kezelésére. Ebben az esetben nem kell APEH igazolást csatolni a kérelemhez. Ha a
kérelmezõ a felhatalmazást nem adja meg, úgy a kérelemhez csatolni kell az APEH igazolását, mely kiadásának dátumát kell
beírni a vonatkozó rovatba.
II. Cím
A ,,formanyomtatványok’’-kal kapcsolatos megjegyzések
,,Vámraktározás formanyomtatvány’’ ûrlap
19A Használat jogcíme
Írja be a használat jogcímét:
a) saját tulajdon,
b) bérlet
Ha a használati jogosultság bérleti szerzõdésen alapul, akkor a tulajdonosra vonatkozó adatokat /név, cím, adóigazgatási
szám, VPID szám (ha van)/, valamint a bérleti szerzõdésre vonatkozó adatokat /szerzõdés érvényessége/ is fel kell tüntetni.
25A Szakhatósági engedélyek
Az engedély kiadásához szükséges és a kérelem mellékleteként benyújtott hatósági igazolások kiadóját (Önkormányzat,
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Tûzvédelmi hatóság, Biztosítási szerzõdés, Jövedéki adóraktári engedély
stb.) megnevezését, számát és kiadásának dátumát kell feltüntetni.
Jelezze a 18—24. rovatokkal kapcsolatosan hasznosnak ítélt összes további információt.
Általános szabály
Az engedélykérelem, valamint az engedélyminta az EK végrehajtási rendelet 67. számú mellékletében kapott felhatalmazás
alapján a kiegészítõ adatokat tartalmazza. Az EK végrehajtási rendelet 67. számú mellékletében foglaltakat az e mellékletben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
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9. számú melléklet
a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez

Az árunyilatkozatok dátumának idõbeli sorrendje
szerint felhasználásra kerülõ vámkontingensek
igénylésének rendje és a vámplafonok igénylésével,
továbbá a megfigyelésekkel kapcsolatos eljárás szabályai
1. Jogi alap
A vámárunyilatkozatok elfogadásának idõbeli sorrendje
szerinti kiosztás elvén alapuló vámkontingensek kiosztásának
keretét adó jogi szabályozást az EK végrehajtási rendelet
308a—c cikkei tartalmazzák.
2. Vámkontingens kérelem benyújtásának helye
2.1. Normál eljárás
Kontingenskérelem benyújtása normál eljárásban az áru
szabad forgalom számára való vámkezelésre irányuló EV benyújtásának helyén történhet.
2.2. Egyszerûsített eljárás
A Vámkódex 76. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti egyszerûsített eljárás engedélyese vámkontingens iránti kérelmét
a 3.2.3. pontban leírtak figyelembevétele mellett a Nemzeti
Kontingenskezelõ Központ részére közvetlenül telefax útján
nyújtja be.
3. Vámkontingens kérelmek benyújtása, elfogadása
3.1. Normál eljárás
A Közösségi rendelkezés által megnyitott és az ún. automatikus vámkontingens kiosztási rendszerben kiosztásra kerülõ
vámkontingensekre vonatkozó kérelmet a vámkezelést kérõ
normál eljárásban a szabad forgalom számára történõ vámkezelés céljából benyújtásra kerülõ EV megfelelõ módon történõ
kitöltésével nyújthat be, melyen kívül külön vámkontingens
iránti kérelmet benyújtani nem kell.
Ezen eljárásban a vámkezelést végzõ vámhivatal az EV-t
egyidejûleg vámkontingens kérelemként kezeli.
A vámkontingens kérelem csak az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén fogadható el:
— a kért vámkezelés végrehajtható,
— a vámárunyilatkozathoz minden olyan okmány csatolásra került, amelyeket a kérdéses vámkontingenst megnyitó
közösségi szabályozás elõírt,
— azon vámkontingens, melyre kérelmet nyújtottak be, a
vámkezelés idõpontjában nem merült ki,
— amennyiben a kérdéses vámkontingens igénybevételére
csak meghatározott paraméterekkel rendelkezõ termék esetében van lehetõség, úgy a termék minõségének megállapításáig
— a vámkontingenst megnyitó közösségi szabályozás alapján — nyújtandó biztosíték megfizetésre került,
3.2. Egyszerûsített eljárás
3.2.1. Hiányos árunyilatkozattal kért szabad forgalom számára történõ vámkezelés
Ha a vámkódex 76. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
egyszerûsített bejelentést engedélyeztek, a vámkontingens kérelem (megfelelõ módon kitöltött hiányos adattartalmú EV
okmány) akkor számít benyújtottnak, ha valamennyi a vámkontingens alkalmazásához szükséges okmány rendelkezésre
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áll. Ezzel az elõfeltétellel megengedett az EV-n hiányos árunyilatkozattal tett vámkezelési kérelem útján történõ vámkontingens kérelmezés.
3.2.2. Egyszerûsített bejelentés egyszerûsített eljárással
(adminisztratív vagy kereskedelmi okmánnyal) kért szabad
forgalom számára történõ vámkezelés
Ha a vámkódex 76. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti
egyszerûsített bejelentést engedélyeztek, a vámkontingens kérelem akkor számít benyújtottnak, ha
— a vámkezelést kérõ az 1. számú minta szerinti kérelmet
kitöltötte és azt a vámkezelést végzõ vámhivatal részére benyújtotta,
— valamennyi a vámkontingens alkalmazásához szükséges okmány rendelkezésre áll.
A fenti feltételekkel megengedett az adminisztratív vagy
kereskedelmi okmányon tett vámkezelési kérelem útján történõ vámkontingens kérelmezés.
Azok a vámkezelési kérelmek, amelyek tartalmazzák ugyan
a vámkontingens igénybevétele iránti kérelmet, azonban a
szükséges okmányok nincsenek csatolva, nem fogadhatók el.
3.2.3. Helyi vámkezelés
Ha a vámkódex 76. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
egyszerûsített bejelentést engedélyeztek, a vámkontingens kérelem akkor fogadható el, ha
— a bejegyzés a könyvelésbe a vámkontingens rendelésszáma figyelembevételével megtörtént,
— az igényelt mennyiséget azzal az egységgel, amelyben
a vámkontingenst be kell jelenteni, megadták,
— a Nemzeti Kontingenskezelõ Központ értesítése megtörtént a 2. számú minta szerinti kérelem telefaxon történõ
megküldésével, a bejegyzés napján, kivételes esetben a következõ nap 8 óráig, az engedély tulajdonosa által és annak
költségére.
A kérelem azonban csak akkor számít szabályszerûen benyújtottnak, ha rendelkezésre állnak a szükséges okmányok és
az áru fizikailag a megengedett helyen található.
4. Vámkontingens kérelmek továbbítása, a kérelmekre
kapott válaszok fogadása
A Vámhivatal a hozzá benyújtott és általa elfogadott vámkontingens kérelmeket megküldi a Nemzeti Kontingenskezelõ
Központba, mely azokat — ellenõrzést követõen — a vámkontingensek kiosztását végzõ illetékes szervhez Brüsszelbe továbbítja. A kontingenskérelmekre adott válaszok kézhezvételét követõen a Nemzeti Kontingenskezelõ Központ értesíti a
további intézkedések megtételére jogosult illetékes vámszervet.
A 3.2.3. pont szerinti eljárás esetében a Nemzeti Kontingenskezelõ Központ részére az engedélyes közvetlenül megküldi a vámkontingens kérelmet. Ezen kontingenskérelemre
adott válasz kézhezvételét követõen a Nemzeti Kontingenskezelõ Központ a kérelmezõt közvetlenül értesíti a kérelme
elbírálásának eredményérõl.
5. Újra megnyitott vámkontingensek esetén követendõ
igénylési eljárás
Amennyiben a vámkezelési kérelem (kontingenskérelem)
elfogadásának idõpontjában a kért vámkontingens kimerült
állapotú, úgy a vámkontingens által biztosított kedvezmény
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nem alkalmazható. Abban az esetben, ha a vámkezelés elvégzését követõen a vámkontingens újramegnyitottá válik és a
kontingenskérelem a feltételeknek megfelel, a vámhatóság a
kontingenskérelemnek megfelelõ mennyiséget hivatalból
megkéri és a kapott válasznak megfelelõen a vámterhet kiszabó határozat módosítása iránt intézkedik.
6. Vámkontingens utólagos hatállyal történõ kérelmezése
Azon vámkezelések esetében, ahol a kontingenskérelem a
vámkezelés elvégzését követõen kerül benyújtásra, a vámkezelési kérelem módosításának elfogadási dátuma alapján kerül a
kérelem — kiosztási eljárás céljából — Brüsszelben besorolásra.
7. Visszamenõleges hatállyal megnyitott vámkontingensek
Amennyiben egy közösségi szabályozás által visszamenõleges hatállyal kerül megnyitásra egy vámkontingens, úgy a
vámkontingens igénybevételére lehetõség van mindazon áruk
esetében, melynek szabad forgalom számára történõ vámkezelése a vonatkozó vámkontingens érvényességének kezdõ
idõpontját követõen került elvégzésre. A vámkontingens megnyitását visszamenõleges hatállyal elrendelõ jogszabály közzétételét követõen van lehetõség áru szabad forgalom számára
történõ vámkezelését végzõ vámhivatalnál a kérdéses vámkontingens igénylésére.
A vámhatóság értesítheti a vámkezelést kérõt a visszamenõlegesen megnyitott vámkontingens igénylésének lehetõségérõl.
Amennyiben az áru szabad forgalom számára történõ vámkezelésének idõpontjában érvényes vámkontingens nem áll
rendelkezésre, azonban a vámkezelést kérõ megalapozott információval bír ezen kontingens jövõbeni, visszamenõleges
hatállyal történõ megnyitásáról, úgy az EV kitöltésénél a megnyitásra kerülõ vámkontingens rendelésszáma feltüntetésre
kerülhet, ha azt a vámhivatal — a Nemzeti Kontingenskezelõ
Központtól kapott jóváhagyást követõen — engedélyezi. Ezen
eljárás esetében a kérdéses vámkontingens megnyitását
visszamenõleges hatállyal elrendelõ jogszabály közzétételét
követõen a vámhatóság a kontingenskérelemnek megfelelõ
mennyiséget hivatalból megkéri, és a kapott válasznak megfelelõen a vámterhet kiszabó határozat módosítása iránt intézkedik.
8. Vámplafonok
A vámplafonok — a tényleges vámkezelési mennyiségekre
való tekintet nélkül — addig vehetõk igénybe, amíg az EK
részérõl rendelet meg nem állapítja, hogy a plafon vámtétel
mellett történõ vámkezelés továbbra nem lehetséges.
8.1. A vámplafonok igénylési rendje
8.1.1. Normál eljárás
A közösségi rendelkezés által megnyitott vámplafonokra vonatkozó kérelmet a vámkezelést kérõ normál eljárásban a szabad
forgalom számára történõ vámkezelés céljából benyújtásra kerülõ EV megfelelõ módon történõ kitöltésével (EV okmány 44. rovatában a vámplafon rendelésszám feltüntetése) nyújthat be.
A vámplafont létrehozó közösségi jogszabályban meghatározott kedvezményes plafon vámtétel csak akkor alkalmazható, ha a vámkezelést kérõ a kedvezményt kérelmezi, és
valamennyi, a vámplafon alkalmazásához szükséges okmány
rendelkezésre áll.
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8.2.1. Hiányos árunyilatkozattal kért szabad forgalom számára történõ vámkezelés
Ha a vámkódex 76. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
egyszerûsített árunyilatkozatot a vámhivatal elfogadta, a közösségi rendelkezés által megnyitott vámplafonokra vonatkozó kérelem (megfelelõ módon kitöltött hiányos adattartalmú
EV okmány) akkor fogadható el, ha valamennyi, a vámplafon
alkalmazásához szükséges okmány rendelkezésre áll.
8.2.2. Egyszerûsített bejelentéssel (adminisztratív vagy kereskedelmi okmánnyal) kért szabad forgalom számára történõ
vámkezelés
Ha a vámkódex 76. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti
egyszerûsített bejelentést engedélyeztek, a vámplafon kérelem
akkor számít benyújtottnak, ha
— a vámkezelést kérõ a 1. számú minta szerinti kérelmet
kitöltötte és azt a vámkezelést végzõ vámhivatal részére benyújtotta,
— valamennyi, a vámplafon alkalmazásához szükséges
okmány rendelkezésre áll.
A fenti feltétellel megengedett az adminisztratív vagy kereskedelmi okmányon tett vámkezelési kérelem útján történõ
vámplafon kérelmezés.
Azok a vámkezelési kérelmek, amelyek tartalmazzák ugyan
a vámplafon igénybevétele iránti kérelmet, azonban a szükséges okmányok nincsenek csatolva, nem fogadhatók el.
8.2.3. Helyi vámkezelés
Ha a vámkódex 76. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
egyszerûsített bejelentést engedélyeztek, a vámplafont létrehozó Közösségi jogszabályban meghatározott kedvezményes
plafon vámtétel csak akkor alkalmazható, ha
— a bejegyzés a könyvelésbe a vámplafon rendelésszáma
figyelembevételével megtörtént,
— a Nemzeti Kontingenskezelõ Központ értesítése megtörtént,
— az igényelt mennyiséget azzal az egységgel, amelyben
a vámplafont be kell jelenteni, megadták,
— rendelkezésre állnak a szükséges okmányok és az áru
fizikailag a megengedett helyen található.
9. A preferenciális import/export forgalom megfigyelése
9.1. Jogi alap
A preferenciális export/import forgalom megfigyelésérõl
szóló rendelkezéseket az EK végrehajtási rendelet 308d cikke
tartalmazza.
Ezen behozatali/kiviteli megfigyelés alá esõ termékek
tekintetében a tagállamok a megfigyelésre meghatározott idõszakokon belül kötelesek az Európai Bizottság részére kimutatást küldeni a vámjogilag szabad forgalomba számára vámkezelt áruk vagy exportált közösségi áruk mennyiségérõl.
9.2. A vámhatósághoz történõ bejelentés eljárási módja
9.2.1. Normál eljárás
A vámkontingensek igénylésére vonatkozó rendelkezésektõl eltérõen a megfigyelés alá esõ termékek szabad forgalom
számára történõ vámkezelése során a megfigyelési rendelésszámot a vámkezelést kérõnek kell az EV okmány 44. rovatában feltüntetnie az érintett áru önsúlyának feltüntetésével
egyidejûleg.
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9.2.2. Egyszerûsített eljárás
9.2.2.1. Hiányos árunyilatkozattal kért szabad forgalom
számára történõ vámkezelés
Ha a vámkódex 76. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
egyszerûsített árunyilatkozatot a vámhivatal elfogadta, a megfigyelés alá esõ termékek szabad forgalom számára történõ
vámkezelése céljából benyújtott hiányos adattartalmú EV okmány 44. rovatában kell az importált áru megfigyelési rendelésszámát feltüntetni, illetve az EV okmánynak tartalmaznia
kell az érintett áru nettó tömegére vonatkozó adatot a megfigyelést elrendelõ közösségi jogszabályban meghatározott
mennyiségi egységben.
9.2.2.2. Egyszerûsített bejelentéssel (adminisztratív vagy
kereskedelmi okmánnyal) kért szabad forgalom számára történõ vámkezelés

2004/41. szám

Ha a vámkódex 76. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti
egyszerûsített bejelentést engedélyeztek, a megfigyelés alá esõ
termékek szabad forgalom számára történõ vámkezelése céljából benyújtott kiegészítõ árunyilatkozatnak tartalmaznia kell
az importált áru megfigyelési rendelésszámát, illetve az érintett
áru nettó tömegére vonatkozó adatot a megfigyelést elrendelõ
közösségi jogszabályban meghatározott mennyiségi egységben.
9.2.2.3. Helyi vámkezelés
Ha a vámkódex 76. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti
egyszerûsített eljárást engedélyeztek, a megfigyelés alá esõ
termékek szabad forgalom számára történõ vámkezelése céljából benyújtott kiegészítõ árunyilatkozat 44. rovatában kell
az importált áru megfigyelési rendelésszámát feltüntetni, illetve az EV okmánynak tartalmaznia kell az érintett áru nettó
tömegére vonatkozó adatot a megfigyelést elrendelõ közösségi
jogszabályban meghatározott mennyiségi egységben.

1. számú minta
Vámkontingenst/vámplafont kérelmezõ adatai:
VP ID:
Név:
Levelezési cím, telefon:
Telefax:

KÉRELEM
Vámkontingens/vámplafon igénylésére
egyszerûsített vámeljárás hiányos árunyilatkozattal
vagy egyszerûsített bejelentéssel történõ vámkezelés engedélyese részére
A kontingens/vámplafon kérelemmel érintett áru adatai:
HELYETTESÍTÕ OKMÁNY AZONOSÍTÓSZÁMA:
HELYETTESÍTÕ OKMÁNY KÓDSZÁMA:
TARIC KÓD:
IGÉNYELT
VÁMKONTINGENS/VÁMPLAFON

TARIC SZERINT

VÁMKONTINGENST/VÁMPLAFONT MEGNYITÓ JSZ.
SZERINT

— MENNYISÉGE:
— MENNYISÉGI EGYSÉGE:
RENDELÉS SZÁM:
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG / ORSZÁGCSOPORT:
Kérem, hogy a feltüntetett adatok alapján kontingens igénylésére vonatkozó kérelmemet az illetékes hatóság részére
továbbítani szíveskedjen.
Kelt: ………………………………………
…………………………………
cégszerû aláírás
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2. számú minta
Vám- és Pénzügyõrség
Közép-Magyarországi Regionális Parancsnoksága

Vámkontingenst kérelmezõ adatai:

VP ID:
Nemzeti Kontingenskezelõ Központ
Név:
Levelezési cím, telefon:
Telefax:

KÉRELEM
Vámkontingens igénylésére
egyszerûsített vámeljárás helyi vámkezelés engedélyese részére
A kontingenskérelemmel érintett áru adatai:
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IDÕPONTJA:
TARIC KÓD:
IGÉNYELT VÁMKONTINGENS

év

hó

nap

TARIC SZERINT

VÁMKONTINGENST MEGNYITÓ JSZ. SZERINT

— MENNYISÉGE:
— MENNYISÉGI EGYSÉGE:
RENDELÉS SZÁM:
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG / ORSZÁGCSOPORT:
Kérem, hogy a feltüntetett adatok alapján kontingens igénylésére vonatkozó kérelmemet az illetékes hatóság részére
továbbítani szíveskedjen.
Kelt: ………………………………………
…………………………………
cégszerû aláírás
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10. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
IGAZOLÁS KÉRÕ ADATLAP

Az illetékrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Itv.) a
33. § (2) bekezdésének 23. pontja 1997. január 1-jét követõen rendezte,
és bevezette a vámtartozási igazolások illetékfizetési kötelezettségét.
Az illeték mértéke az Itv. XXI. számú melléklet szerint ……………
forint, ha egy beadványban több hatósági bizonyítványt kérnek, az elsõ
példány után …………… forint, minden további, az elsõ példánnyal
azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után …………… forint.

Az illetékbélyeg helye.
Az illetékfizetési kötelezettség alóli
mentesség esetén a kérelmezõ az
Itv. szerinti büntetõjogi nyilatkozatot
köteles csatolni

VPID száma
Adóigazgatási száma

—

Jogelõd adószáma

Cég, vállalkozó, egyesület neve: ....................................................................................................................................................

Cég, vállalkozó, egyesület levelezési címe:
....................................................................................................................................................................................

Cég, vállalkozó, egyesület székhelyének címe:
....................................................................................................................................................................................

Milyen célra kéri?

Pályázat
Belföldi fuvarozás
Nemzetközi fuvarozás

Végelszámolás
Hitel
Bankgarancia

Egyéb, éspedig:
……………………………
……………………………

Kérem, hogy a fentiekben megjelölt célra igazolják, hogy a Vám- és Pénzügyõrség felé vám- és adótartozásom nincs.
Az igazolást ....... példányban kérem.
Az igazolás átvétele
jogosultságot igazolni kell!)

POSTÁN

SZEMÉLYESEN történik. (X jelölés. Személyes átvétel esetén az átvételi

Budapest, 20 …………… ……………………………… ……………

P. H.
…………………………………
aláírás
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III. rész

HATÁROZATOK

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
29/2004. (IV. 5.) ME
határozata
a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyetteseinek
felmentésérõl
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 4. §-ának
(2) bekezdése alapján
dr. Soós Lõrincet és
dr. Vukovich Gabriellát a Központi Statisztikai Hivatal
elnökhelyettesi tisztségébõl

V. rész
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Statisztikai Hivatal
tájékoztatása
néhány fontosabb, 2003. évre vonatkozó adatról
(520-123/2004.)
A különbözõ ellátások megállapításának alapjául több
statisztikai adat szolgál, ezért a KSH 2003. évre vonatkozóan az ehhez szükséges fõbb adatokat (kerekített formában) az alábbiakban teszi közzé:
Bruttó átlagkereset:
Nettó átlagkereset:
Bruttó kereseti index:
Nettó kereseti index:

137 200 Ft/fõ/hó
88 800 Ft/fõ/hó
112,0% (2002. év = 100)
114,3% (2002. év = 100)

Fogyasztói árindex*:
2003. december

— közszolgálati
mellett —

jogviszonya

érintetlenül

hagyása

2003. év

2004. március 31-i hatállyal
felmentem.
Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

105,7%
(2002. december = 100)
104,7%
(2002. év = 100)
Központi Statisztikai Hivatal

* Az elõzõ év decemberéhez mérõ index az év során a tárgyhónappal
(2003. december) bezárólag bekövetkezett árváltozások összességérõl ad
számot. Az évhez (2003. január—december viszonyított árindex pedig a
teljes év átlagos fogyasztói árváltozását mutatja az elõzõ évhez (2002.
január—december) viszonyítva.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(3301 Eger, Barkóczy út 7. Pf. 145.)
hirdetménye
Az FVM Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatala — a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a Bükkalja Mezõgazdasági Szövetkezet, Bélapátfalva FA használatában lévõ, részarány-földtulajdonnak megfelelõ
földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Nagyvisnyó, Felszabadulás út 12., Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterem
A sorsolás idõpontja: 2004. május 4., 9 óra.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Bükkalja Mezõgazdasági Szövetkezet FA gazdálkodási területén még ki nem
adott részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ azon személyek, akik a többször módosított 1993. évi
II. törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján határidõben kérelmet nyújtottak be a hirdetményben feltüntetett földrészletekre.
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A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Nagyvisnyó
Helyrajzi szám

011/2
011/4
011/5
013/7
013/8
065/1
067
072
074
0517/3

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

erdõ
gyep (rét)
szántó
szántó
gyep (rét)
gyep (legelõ), erdõ
erdõ
erdõ
erdõ
erdõ, gyep (rét)

Összes AK érték

15,8883
1,7592
3,1069
3,3937
0,1677
11,1907
9,0134
31,7651
37,2472
19,5368

Sorsolandó AK érték

55,61
39,76
59,34
64,82
3,79
30,92
31,55
89,58
130,37
78,86

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

5,89
2,16
1,88
5,27
2,52
30,92
13,50
48,74
130,37
78,86

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsolást megelõzõen — amennyiben valamennyi részarány-tulajdonos megjelenik a sorsoláson — az érdekeltek
egyezséget köthetnek.
Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó cseremegállapodásokat a Földmûvelésügyi Hivatal figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a sorsolás kezdetéig a
helyszínen, a cserét pedig a sorsolást követõ 15 napon belül lehet a Földmûvelésügyi Hivatalhoz írásban benyújtani.
A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A megjelenésben akadályozott érdekelt személy szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazottal képviseltetheti magát.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti, vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorolást követõ 48 órán belül
a Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz
(3301 Eger, Barkóczy út 7.) kifogást nyújthat be.
Szabó József s. k.,
hivatalvezetõ

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(4401 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.)
hirdetménye
Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatala értesíti a Mándok ,,Új Élet’’ Mezõgazdasági
Termelõ- és Szolgáltató Szövetkezet érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának
(5) bekezdése alapján
2004. május 11-én (kedd) de. 10.00 órakor
a mándoki település Mûvelõdési Házban nyilvános sorsolást tart a Mándok ,,Új Élet’’ Mezõgazdasági Termelõ- és
Szolgáltató Szövetkezet használatában lévõ részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
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A sorsolásra kijelölt földrészletek adatai:
Település: Mándok
Helyrajzi szám

0133/15
0133/16
0133/17
0133/18

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

szántó
szántó
szántó
szántó

AK érték

22,4454
0,7696
1,5089
2,0362

Kiadható AK

189,28
2,49
13,86
18,90

Korlátozó intézkedés

189,28
2,49
13,86
18,90

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyek
vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sértik, törvénysértésre hivatkozással a
sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatalánál, az FVM Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalához címezve.

Demendi László s. k.,
hivatalvezetõ

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken
kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:

431198D
680272C
611719C
130355C
370005A
278535B
140304D
992873A
723350C
035919B
750619A
023529E
095954B
978439C
975306D
489573A
416186A
651884C
804979A
489210C
031603D
359528B
308154C

453073A
801093C
419699C
858880B
403754B
153946C
147190D
351719C
642904B
710058C
780985D
390503B
030956A
640328C
234092A
188901B
764373A
824842A
308151D
897675A
398436A
330242C
017825E

243005D
115827D
370004A
669937B
169909A
911061A
973913C
590239D
452720A
422430D
015707A
583744A
043098C
617443D
414092C
221449A
306497C
707340B
870676C
629562C
942607C
364970D
114498A

539485A
792237C
760153D
576180A
066888B
771956C
021167D
585154A
023668B
371571D
626452A
326926D
804959A
313117D
617336A
490612C
709723A
800852A
239757B
820383A
923418A
977721D
557373C

781327A
523896B
343961A
111548D
903830C
203938C
517408A
963986A
159652B
137966B
994820A
771188C
269130C
570634C
439873D
349504A
362083C
286891C
026991B
272495B
312257D
595119A
200325A

243942A
716077A
153950B
125582A
318466C
652116A
151757D
580215B
685468A
648707C
603201B
909534A
506175C
014303D
858136D
603201B
238628A
913550D
578995B
375947B
579381B
522601A
441594D

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

151858C
371585B
643627C
491159A
963091A
494102C
241941A
327970C
374374B
352301D
071195B
063026C
241185C
340934D
621422C
694254D
178724A
110785B
227171E
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként — akár színes oldalakon is — helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.

Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2004. évi éves elõfizetési díja: 10 764 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában: 1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6. Telefon/fax: 267-2780.

M EGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre
kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .........................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): ......................................................................................
utca, házszám: ........................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ..............................................................................................................................
2004. évi elõfizetési díj

fél évre

5382 Ft áfával

egy évre 10 764 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ...................................................................

...................................................................................
cégszerû aláírás

2004/41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2004. évre: 94 700 Ft, fél évre: 50 000 Ft, negyedévre: 26 100 Ft.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: ..............................................................................................
Címe (város/község, irányítószám): ...............................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................
Elõfizetési díj

egy évre
fél évre
negyedévre

94 700 Ft
50 000 Ft
26 100 Ft

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2004. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az
elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási
megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos
Közlönykiadó,1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2004. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Ifjúsági és Sport Értesítõ
Igazságügyi Közlöny
Informatikai és Hírközlési Közlöny
Környezetvédelmi Értesítõ
Közbeszerzési Értesítõ
Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ

73 140 Ft/év
10 764 Ft/év
16 836 Ft/év
4 140 Ft/év
14 076 Ft/év
3 588 Ft/év
18 768 Ft/év
15 180 Ft/év
19 044 Ft/év
13 248 Ft/év
17 664 Ft/év
4 692 Ft/év
3 588 Ft/év
11 868 Ft/év
15 732 Ft/év
10 764 Ft/év
94 700 Ft/év
17 940 Ft/év
14 076 Ft/év
14 628 Ft/év

Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Statisztikai Közlöny
Szociális Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Vízügyi Értesítõ

11 316 Ft/év
17 664 Ft/év
23 184 Ft/év
9 660 Ft/év
11 316 Ft/év
8 556 Ft/év
4 968 Ft/év
9 384 Ft/év

Ellenõrzési Figyelõ
Házi Jogtanácsadó
Magyar Közigazgatás
Pénzügyi Szemle
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele

2 484 Ft/év
3 588 Ft/év
6 900 Ft/év
16 836 Ft/év
3 588 Ft/év

Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Zeitung
Természet Világa
Valóság

8 556 Ft/év
1 932 Ft/év
3 588 Ft/év
4 692 Ft/év
5 520 Ft/év

Tájékoztatjuk elõfizetõinket, hogy 2004. január 1-jétõl a Cégközlöny elektronikus formában (CD-n) jelenik meg.
Éves elõfizetési díja: 73 500 Ft/év.

A HIVATALOS CD JOGTÁR hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2004. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

48 000 Ft
62 400 Ft
78 720 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

96 000 Ft
110 400 Ft
124 800 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft.
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2003-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További információ
kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.
A Házi Jogtanácsadó címû lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendelõlapon.
Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.
Éves elõfizetési díja 3588 Ft/év

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2004. évi éves elõfizetési díj: 73 140 Ft. Egy példány ára: 161 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 161 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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