67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet
az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve
vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet
végrehajtásáról
Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve
vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R.) foglaltak végrehajtására, az európai uniós csatlakozással
összefüggő egyes törvénymódosításokról és törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről szóló 2004. évi XXIX. törvény 142. §-ának (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában:
a) vállalkozási export: a magyar és külföldi székhelyű vállalkozások között
létrejött szerződés alapján végzett olyan tevékenység, amikor a szerződés teljesítése
magyar munkavállaló külföldi munkavégzésével történik;
b) vállalkozási import: a magyar és külföldi székhelyű vállalkozások között
létrejött szerződés alapján végzett olyan tevékenység, amikor a szerződés teljesítése
külföldi munkavállaló magyarországi munkavégzésével történik.
Az engedélykérelmek elbírálására vonatkozó szabályok
2. § (1) Az R. 4. §-ában említett engedélyek kiadása iránti kérelmeket az 1. számú
melléklet szerinti, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélykérelmekhez csatolni kell:
a) Az engedélyezési eljárás során a Hivatal vizsgálhatja, hogy a kérelmező
rendelkezik-e az áru behozatalához, valamint belföldi forgalmazásához, forgalomba
hozatalához, feldolgozásához, tárolásához, illetőleg a kivitelhez, valamint az
előállításához más jogszabály szerint előírt egyéb hatósági engedéllyel, illetve
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett-e.
b)
(3)
(4) Az engedélyeket a vonatkozó szerződés teljesítéséért felelős, képviseletre
vagy jegyzésre jogosult személy kérelmezheti. Az engedélykérelmet a belföldi
átadó/átvevő cégszerű aláírásával hitelesíteni kell.
(5)
3. § (1) Az engedélyek kiadására irányuló kérelmeket úgy kell benyújtani, hogy
az engedély az áru indítása előtt kiadásra kerüljön.

(2) Az engedélyen szereplő áru mennyisége és értéke a behozható vagy kivihető
mennyiség és érték felső határát jelenti.
4. § (1) A Hivatal az engedélykérelmet - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el. A Hivatal az engedélyt a 3.
számú melléklet szerinti határozattal adja meg. A 3. számú melléklet szerinti
engedély vámhatóság által történő ellenőrzésre szolgáló példányának (a
továbbiakban: vám példány) hátoldala a 3/A. számú mellékletnek megfelelő
rovatokat tartalmazza.
(2)
(3) A Hivatal az engedély visszavonásáról hozott határozatáról értesíti a Vám- és
Pénzügyőrség Országos Parancsnokságát.
(4) Az R. 4. §-a szerinti engedély érvényességi ideje 12 hónap. Ettől eltérő
érvényességi idő állapítható meg más hatóságnak az adott ügylethez kapcsolódó
engedélyében, illetve szakhatósági hozzájárulásában eltérően meghatározott
érvényesség alapján, továbbá az ügyletre vonatkozó szerződéses kötelezettség
teljesítése érdekében.
5. §
A vállalkozási import engedélyezésére vonatkozó szabályok
6. § (1)
(2) Az R. 6. § b) pontja szerinti, az Európai Gazdasági Térségen, az Európai
Unión és Svájcon kívüli országban székhellyel rendelkező vállalkozással létrejött
vállalkozási szerződés külföldi munkavállaló magyarországi munkavégzésével való
teljesítésére vonatkozó vállalkozási import engedély a 2. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon kérelmezhető.
(3) A (2) bekezdés szerinti engedélykérelemhez mellékelni kell
a) első alkalommal a kérelmező képviseletére vagy jegyzésre jogosult személy
közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintáját, illetve az ezekkel egyenértékű, aláírás-mintaként szolgáló más
közhiteles okmányt,
b) a vállalkozási szerződés és a teljesítési szerződés egy eredeti és egy másolati
példányát.
(4) A Hivatal feltételként vizsgálja a kérelemben foglalt adatok és az
elektronikusan hozzáférhető cégnyilvántartásban, illetve az egyéni vállalkozói
nyilvántartásban a kérelem elbírálásának időpontjában található adatok
egyezőségét.
7. § (1) A Hivatal a vállalkozási importszerződések engedélyezése során
vizsgálja, hogy

a) a külföldi vállalkozó székhelye szerinti állam milyen mértékben korlátozza a
magyar vállalkozások vállalkozási szerződéses tevékenységét, valamint
b) a külföldiek magyarországi munkavégzésével kapcsolatos vállalkozási
tevékenység veszélyezteti-e az azonos tevékenységet folytató belföldi gazdálkodó
szervezetek tisztességes versenyfeltételeken alapuló működését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételek vizsgálatába annak a) pontja
vonatkozásában a Külügyminisztériumot, b) pontja tekintetében a Gazdasági
Versenyhivatalt és a kérelmezett tevékenység szerint illetékes más
minisztériumokat is be kell vonni.
(3) A Hivatal a vállalkozási engedélykérelmet a benyújtást követő 10
munkanapon belül bírálja el. A Hivatal a vállalkozási import engedélyt a 4/B.
számú melléklet szerinti határozattal adja meg.
A külön (tevékenységi) engedélyezésre vonatkozó szabályok
8. § (1) Az R. 5. §-a alapján és a 3. számú mellékletében meghatározott áruk
vonatkozásában a behozatallal, kivitellel, reexporttal kapcsolatos tevékenységekre
szóló külön (tevékenységi) engedély iránti kérelem a képviseletre vagy jegyzésre
jogosult személy aláírásával terjeszthető elő.
(2) A külön (tevékenységi) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét, székhelyének címét, adószámát, magyarországi vámkezelés
esetén vámazonosító (VPID) számát;
b) a kérelmezett tevékenység (kiviteli, behozatali vagy reexport-) megnevezését;
c) az áruk nyolcjegyű (KN) kódját, valamint a vámtarifa szerinti és kereskedelmi
megnevezését;
d) kivitel, illetve reexport esetén a rendeltetési és szerződő ország(ok), valamint
behozatal és reexport esetén a származási és szerződő ország(ok) megnevezését;
e) a kérelem megalapozottságát alátámasztó részletes szöveges indokolást,
beleértve a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát
az áru rendeltetéséről, a kiviteli, reexport-, illetve behozatali tevékenységnek a
kérelmező egyéb gazdasági tevékenységeihez való viszonyáról;
f) a kérelmezett érvényességi időt.
(3) A külön (tevékenységi) engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó szervezet esetében a
kérelmező jogerős bírósági bejegyzésének megtörténtét igazoló közhiteles
okmányt, vagy a költségvetési szervezetek (törzskönyvi) nyilvántartásba vételéről
szóló közhiteles igazolást, vagy a vállalkozói tevékenység nyilvántartásba vételét
igazoló okmány közhiteles másolatát, illetőleg az ezekkel egyenértékű más
közhiteles okmányt;
b)

c) a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy eredeti aláírási
címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy azok közjegyző által
hitelesített másolatát, illetőleg az ezekkel egyenértékű, aláírás-mintaként szolgáló
más közhiteles okmányt;
d) a kiviteli, reexport-, illetve behozatali tevékenységgel összefüggő, a
magyarországi tevékenységre (például belföldi forgalmazásra, forgalomba
hozatalra, feldolgozásra, felhasználásra, megszerzésre, tárolásra, előállításra)
vonatkozóan külön jogszabályban előírt, hiteles engedélyt, hatósági igazolást;
e) a kiviteli, reexport-, illetve behozatali tevékenységgel összefüggő belföldi
jogügyletek (például szerződések, üzleti ajánlatok, szándéknyilatkozatok) hiteles
dokumentumait;
f) veszélyes áruk esetén a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult
személy(ek) nyilatkozatát a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos előírások
betartásáról, illetve a nyilvántartási kötelezettségek teljesítéséről;
(4)
(5)
9. § (1) A külön (tevékenységi) engedély - a 8. § (3) bekezdésének d) és e)
pontjaiban foglalt dokumentumok lejáratát is figyelembe véve - a kérelmezett
időtartamra, de legfeljebb három évig szóló érvényességgel, a jogszabályi
előírásoknak megfelelő kérelmezőnek adható.
(2) A külön (tevékenységi) engedély meghosszabbítása vagy módosítása kérhető,
ha a kérelmező az erre vonatkozó kérelmét a külön (tevékenységi) engedély
érvényességének lejárta előtt legalább harminc nappal előterjeszti.
(3) A hosszabbítás vagy módosítás iránti kérelemhez - a kérelmezett új
érvényességi idő megjelölésével - a 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti
dokumentumokat és d)-f) pontjaiban meghatározott, a kérelmezett érvényességi
időre érvényes, a külön (tevékenységi) engedély megadását követően keletkezett új
engedélyek, hatósági igazolások, illetve a kapcsolódó belföldi jogügyletek
dokumentumainak másolatát kell csatolni.
10. § (1)-(2)
(3) A biztonsági papírok kivitelére, behozatalára egyszeri alkalommal történő
szállításra szóló engedély adható. A kérelmező a Hivatalt a biztonsági papír
szállításának megtörténtéről az engedély felhasználását követően haladéktalanul az
engedély vám példányának visszaküldésével tájékoztatja, illetve ha a szállítás nem
történik meg, az érvényét vesztett engedélyt a Hivatal részére haladéktalanul
visszaküldi.
11. § A Hivatal az általa hozott határozatról, annak megküldésével tájékoztatja az
engedély iránti kérelem elbírálásába bevont hatóságot, és az engedély
visszavonásáról az R. 8. §-a alapján hozott határozatáról a Vám- és Pénzügyőrség
Országos Parancsnokságát is haladéktalanul értesíti.

Általános szabályok valamennyi engedélyezési eljárásra vonatkozóan
12. § (1)
(2) A kérelmező a saját és a belföldi átadó/átvevő adataiban bekövetkezett
változásokról - a változást tartalmazó hiteles dokumentum csatolásával - a Hivatalt
15 napon belül értesíteni köteles, és szükséghez képest kérelmeznie kell a kiadott
engedély módosítását.
(3)
(4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, illetőleg az (5) bekezdésben foglalt
kivétellel az engedély hatályát veszíti, amennyiben a kibocsátását követő 12
hónapon belül annak alapján teljesítés nem történik. Az érvényüket veszített
engedélyeket a kérelmező köteles a Hivatalnak visszaküldeni.
(5)
(6)
13. § (1)
(2) A Hivatal az engedélyek kiadásának árucsoportonként meghatározott
lebonyolítási rendjéről internetes honlapján közlemények formájában ad
tájékoztatást.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő
csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napján lép hatályba.
(2)
(3) A rendelet előírásait a hatálybalépését követően induló eljárásokban kell
alkalmazni. Az R.-ben meghatározott engedélyhez kötött áruk és viszonylatok
körében a rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyeket az
engedélyben meghatározott érvényességi idő lejártáig fel lehet használni.
1. számú melléklet a 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelethez
Engedélykérelem adattartalma
□ Export
□ Import
□ Tranzit
□ Devizamentes
1.
Kérelmező neve:
cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma:
székhely szerinti címe:
levelezési címe:
2.
Ügyintéző neve, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme:
3.
Belföldi átadó/átvevő neve:
székhely szerinti címe:

adószáma: ...........................
VPID száma: ........................
adószáma: ...........................

4.
5.
6.
7.
9.
11
12.

Szerződő ország/országcsoport neve:
kódja: ....................................
Rendeltetési/származási ország/országcsoport neve:
kódja: ....................................
Árumegnevezés érvényes Kombinált
KN kód:
Nómenklatúra szerint:
..................................
Mennyiségi egység:
kódja: .............................
8.
Kérelmezett mennyiség:
Devizanem:
kódja: .............................
10.
Kérelmezett érték:
Különleges ügylet neve:
devizában ...........................
kódja: ............................
ezer Ft-ban ........................
Kérelmezett érvényesség: ...................................-tól ..............................................-ig

2. számú melléklet a 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelethez
Vállalkozási engedélykérelem adattartalma
□ Export
□ Import
1.
Kérelmező cég neve:
Székhely szerinti címe:
Telephelyének címe:
2.
3.

4.
6.

7.
8.
9.
11.
13.
14.
16.
18.
20.
22.

adószáma:
...........................
irányítószáma:
...................
irányítószáma:
...................

Cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma:
Képviselő neve:
telefonszáma:
Alvállalkozó neve (egynél több alvállalkozó esetén ki kell tölteni az A. mellékletet is):
adószáma:
...........................
címe:
irányítószáma:
...................
Szerződő ország neve:
5.
Rend./szárm. ország neve:
kódja: .........
kódja: .........
Szerződő fél neve:
azonosító jele:
...................
címe:
irányítószáma:
...................
Munkahely címe
(egynél több munkahely esetén ki kell tölteni a B. mellékletet is):
irányítószáma:
...................
Vállalkozási tevékenység megnevezése:
TEÁOR kódja:
.....................
Devizanem kódja: .....................................
10.
Különleges ügylet kódja:
..................................................
Vállalkozási szerződés teljes árbevétele
12.
Szállásköltség:
devizában: ....................................................
igen: □ nem: □
Vállalkozás fajtája:
Módosítás
15.
Előző engedély száma:
igen: □ nem: □
........................................................
Garanciális
17.
Kérelmezett érvényesség: ...............-................
igen: □ nem: □
................
Átlaglétszám: .........................................
19.
Maximális létszám:
...........................................................
Anyagos vállalkozási árbevétel
21.
Vállalkozási árbevétel
devizában: ..............................................
devizában:
.........................................................................
Fajlagos anyagos vállalkozási árbevétel:
23.
Fajlagos vállalkozási

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

árbevétel:
...........................................................................

3. számú melléklet a 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelethez
ENGEDÉLY
áruknak a 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti
kiviteléhez/behozatalához*
Sorszám: 000000
Engedélyszám:
Engedély érvényességi időtartama:
Kérelmező neve, címe, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának Adószáma:
száma:
Belföldi átadó/átvevő neve, címe:
Adószáma:
Szerződő ország/országcsoport:
Kódja:
Rendeltetési/származási ország/országcsoport:
Kódja:
Termék megnevezése érvényes vámtarifa szerint:
Kódja:
Mennyiség:
Érték:
Különleges ügylet:
Engedélykérelem iktatószáma ügyintézője:
ZÁRADÉK:
P. H.
Dátum:
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Készítendő 3 példányban, guilloche mintázatú címeres papírra, melyek:
* Megjegyzés:
- „Kérelmező példány”
- „A kiállító hatóság példánya”
- „Vám példány”
3. számú melléklet a 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelethez
ENGEDÉLY
áruknak a 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti
kiviteléhez/behozatalához*
Sorszám: 000000
Engedélyszám:

Engedély érvényességi időtartama:

Kérelmező neve, címe:

Adószáma:

Belföldi átadó/átvevő neve, címe:

Adószáma:

Szerződő ország/országcsoport:

Kódja:

Rendeltetési/származási ország/országcsoport:

Kódja:

Termék megnevezése érvényes vámtarifa szerint:

Kódja:

Mennyiség:
Egységár:

Érték:

Különleges ügylet:

Engedélykérelem iktatószáma ügyintézője:

ZÁRADÉK:

P. H.
Dátum:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

*Megjegyzés: Készítendő 3 példányban, guilloche mintázatú címeres papírra, melyek:
- „Kérelmező példány”
- „Banki példány”
- „Vám példány”

3/A. számú melléklet a 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelethez
A vámkezelés
dátuma

Az áru
vámtarifa
száma

Származási
vagy
rendeltetési
ország

mennyiségi
egysége
vámtarifa
szerint

Az áru
mennyisége
előírt
egységben

4/A. számú melléklet a 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelethez

tényleges
mennyisége
számla szerinti
mértékegységben

A vámkezelés
igazolása
(bélyegző,
aláírás)

4/B. számú melléklet a 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelethez
Sorszám: 000000
Vállalkozási import engedély*
Engedélyszám: .............................................. Iktatószám:
....................................................
Kérelmező neve:
..................................................................................................................
Székhelye szerinti címe:
........................................................................................................
Telephelyének címe:
.............................................................................................................
Alvállalkozó(k):
...................................................................................................................
Név: ............................................................ Cím:
...............................................................
Külföldi szerződő fél neve:
....................................................................................................
Székhelye szerinti címe:
.........................................................................................................
Szerződő ország kódja, neve:
................................................................................................
Rendeltetési ország kódja, neve:
............................................................................................
Munkahely(ek) címe:
.............................................................................................................
TEÁOR kód: .............................................. Tevékenység megnevezése:
...............................
Építőipar: ....................................................... Egyéb:
...........................................................
Max. létszám:
........................................................................................................................
Statisztikai munkahónap:
........................................................................................................
Érvényesség:
.........................................................................................................................

Vállalkozási árbevétel:
...........................................................................................................
Anyagos vállalkozási árbevétel:
..............................................................................................
Fajlagos vállalkozási árbevétel:
..............................................................................................
Fajlagos anyagos vállalkozási árbevétel:
.................................................................................
Különleges ügylettípus:
..........................................................................................................
Átlaglétszám:
........................................................................................................................
Szállásköltség:
......................................................................................................................
Vállalkozás fajtája:
...............................................................................................................
Záradék [szükség szerint]
[Dátum]
Ügyintéző:
............................................................................................................................
P. H.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
*Megjegyzés: Készítendő 3 példányban, guilloche mintázatú címeres papírra, melyek:
- „Kérelmező példány”
- „Banki példány”
- „Vám példány”

