ELJÁRÁSI ILLETÉKEK
A BFKH KHENF HADITECHNIKAI OSZTÁLYNÁL KEZDEMÉNYEZETT
HATÓSÁGI ÜGYEKBEN
I. A hadiipari gyártás- és szolgáltatás-felügyelet területén:
1. Tevékenységi engedély új kérelem esetén: 25.000 Ft
2. A kérelmező adataiban bekövetkezett változások átvezetése: 3.000 Ft
II. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások külkereskedelmi engedélyezése területén:
1. Tevékenységi engedély
Új kérelem, módosítás: 3.000 Ft
2. Tárgyalási engedély
a) Kivitel, harmadik ország részére történő szolgáltatás-nyújtás esetén, új kérelem, módosítás
(kivéve EGT államok): illetékmentes
b) Reexport ügylet esetén új kérelem, módosítás (kivéve EGT államok): 3.000 Ft
3. Brókerengedély
Új kérelem, módosítás: 3.000 Ft
4. Forgalmi engedély (egyedi, globális)
a) Behozatal, beérkezés esetén új kérelem: 15.000 Ft
b) Módosítás: 10000 Ft
5. Forgalmi engedély (egyedi, globális)
Kivitel, kiszállítás esetén új kérelem, módosítás: illetékmentes
6. Tranzitengedély
Új kérelem, módosítás: illetékmentes
7. Tanúsítás
Új kérelem, módosítás: 3.000 Ft
III. Illetékmentesség:
1. Az Itv. 33. § (2) bekezdésének 22. és 26. pontja, valamint Melléklete XVIII. címének 1.
pontja alapján – egyebek mellett - illetékmentesek a következő eljárások:
- költségmentesség engedélyezése iránti kérelem;
- a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi
előíráson alapuló, kötelező bejelentése;
- a külkereskedelmi áruforgalomban áru kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás.

2. Nem kell illetéket fizetniük az Itv. 5. §-a szerint teljes személyes illetékmentességben
részesülő ügyfeleknek, amennyiben azt igazolják.
IV. Az illetékfizetés teljesítésének módja
a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen) banki átutalás útján, a Magyar Államkincstár
által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára, az átutalási
megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás és az ügyfél
megnevezésének feltüntetésével.
A kérelemhez csatolni kell az átutalási megbízást, illetve az átutalás visszaigazolását, a
tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot.
vagy
b) utólagosan - a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és
elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel.
A VPOS fizetésről részletesebb tájékoztató ezen a linken olvasható.
Az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében a díj- és illetékfizetési kötelezettségek
teljesítésére a fentiektől részben eltérő fizetési szabályok vonatkozhatnak, amelyek az Eügyintézés menüpont alatt találhatók meg.

