Felhívás a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó haditechnikai
termékek Európai Unión belül történő, illetve tranzit szállításának vámhatósági
ellenőrzésével kapcsolatos változásokról
Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy az egyes haditechnikai eszközök, termékek,
szolgáltatások kereskedelméről, engedélyezéséről szóló kormányrendeletek és egyes műszaki
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 2013.
március 21-ei hatállyal módosította a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének,
behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások
tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet).
A jogszabályváltozásra, valamint a szakterületet érintő eddigi gyakorlati tapasztalatokra
tekintettel a NAV Központi Hivatala Vám Főosztály - a termékkör kereskedelme tekintetében
az engedélyezési feladatokat ellátó társhatósággal (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal) és az érintett vámszervekkel folytatott egyeztetéseket követően - felülvizsgálta a
haditechnikai termékek Európai Unión belül történő (transzfer), illetve tranzit szállításának
vámhatóság általi ellenőrzési rendjét.
Fentiek nyomán a haditechnikai termékek tranzit és transzfer forgalmának ellenőrzési
metodikája a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet 4. cikk 4a.-4d.
pontjaiban foglalt rendelkezésekhez igazodik. Ennek megfelelően a tranzit eljárások
ellenőrzését és az engedélyek kezelését a külső határszakaszon, míg transzfer esetében a
belterületen működő alsó fokú vámszervek végzik el a Korm. rendelet 24. § (3)-(4)
bekezdéseiben foglaltak alapján. A transzfer eljárásokat illetően további fontos változás, hogy
az ilyen eljárások elvégzésére az ügyfeleknek előzetes bejelentése nélkül, elsősorban hivatali
időben van lehetőségük. A hivatali időn túl kezdeményezett transzfer eljárások kizárólag az
ügyfelek előzetes - hivatali időn belül kezdeményezett - írásbeli bejelentése alapján, az
eljárást végző alsó fokú vámszervek készenléti szolgálata (ügyelet) által végezhetők el.
Amennyiben az ügyfél által benyújtott okmányok és engedélyek adatai hiányosak, vagy
adattartalmuk eltér, a transzfer eljárás, illetve az engedélykezelés nem végezhető el. Ebben az
esetben az alsó fokú vámszervek akkor végezhetik el az eljárást, ha a gazdálkodó a szükséges
okmányok, vagy az engedély pótlása, illetve azok adattartalmának módosítása felől
intézkedik.
Felhívjuk a tisztelt Ügyfelek figyelmét arra, hogy ha a benyújtott okmányok módosítására
vagy pótlására nincs lehetőség, az alsó fokú vámszervek intézkednek az eljárást indítványozó
kérelem határozattal történő elutasítása felől.
A transzfer és a tranzit eljárások végrehajtását érintő változásokról további tájékoztatás a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján (http://mkeh.gov.hu) található.

