ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
A BFKH KHENF KERESKEDELMI OSZTÁLYNÁL KEZDEMÉNYEZETT
HATÓSÁGI ÜGYEKBEN
I. A Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Kereskedelmi Osztálya által lefolytatott elsőfokú eljárások, ideértve a kiadott engedélyhez /
bejelentéshez kapcsolódó módosítás, törlés iránti kérelmet is, az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény (Itv.) szerint illetékmentesek, az alábbiak szerint:
-

-

-

-

-

-

A kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
alapján az Európai Unión belüli tevékenység engedélyezése, illetve nyilvántartásba
vétele;
A kábítószer-prekurzoroknak az Európai Unió és harmadik országok közötti
kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló
111/2005/EK tanácsi rendelet alapján külkereskedelmi tevékenység engedélyezése,
illetve nyilvántartásba vétele;
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt, vagy
országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III.28.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdés szerinti behozatali, kiviteli, reexport tevékenység engedélyezése;
A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló274/2016.
(IX.15.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott robbanóanyagprekurzorok forgalmazásának bejelentése;
Áruk behozatalának, kivitelének engedélyezése (az egyes áruk, szolgáltatások és
anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt, vagy országhatárt átlépő kereskedelméről
szóló 52/2012. (III.28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés szerint);
Vállalkozási import engedélyezése;
Kábítószer-prekurzorok behozatali, kiviteli engedélyezése;
a költségmentesség engedélyezése iránti kérelem;
a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások
jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése;
az EU-rendeletek által szabályozott engedélyezési eljárások.

II. A Kereskedelmi Osztály által lefolytatott egyes eljárásokért az alábbi igazgatási
szolgáltatási díjat kell megfizetni:
A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 1. § (1)
bekezdés d) pontja, (2) bekezdés d) pontja alapján:
-

az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves
oldószer tartalmának (VOC) szabályozásáról szóló rendeletben meghatározott
termékek forgalomba hozójának és gyártójának nyilvántartásba vétele, az adatok
módosítása:

Új kérelem, módosítás: 40.000 Ft.

III. A díjfizetés teljesítésének módja

Az igazgatási szolgáltatási díj (díj)
- utólagosan (az eljárás kezdeményezését követően) - a jogszabályi és technikai feltételek
megléte esetén - internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel az elektronikus fizetési és
elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, vagy
- az eljárás kezdeményezését (az elektronikus kérelem beküldését) megelőzően, banki
átutalás, vagy készpénz-átutalási megbízás útján, a BFKH Magyar Államkincstárnál (MÁK)
vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás
közlemény rovatában az „Ig szolg díj”-ra, az ügykör megnevezésére, az ügyfél nevére
hivatkozással, és az átutalást igazoló bizonylat másolatát a kérelemhez csatolva fizethető meg.
Amennyiben az adott eljárás vonatkozásában az internetes bankkártyás (VPOS) fizetést a
technikai feltételek lehetővé teszik (lásd: VPOS útján fizethető illeték- illetve díjköteles
BFKH eljárások) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül is, az
ügyfél a kérelem benyújtásakor az Internetes bankkártyás fizetés (VPOS - virtual point of
sale) egyes illeték,- illetve díjköteles eljárások során című tájékoztatóban olvasható feltételek
szerint választhatja ezt a fizetési módot.
Jelenleg az alábbi eljárás során van lehetőség a díjat EFER útján fizetni:
- az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának (VOC) szabályozásáról szóló rendeletben meghatározott termékek forgalomba
hozójának és gyártójának nyilvántartásba vétele, az adatok módosítása
Az adott eljárás vonatkozásában az ügyfél a kérelem benyújtásakor az „Internetes bankkártyás
fizetés (VPOS - virtual point of sale) egyes díjköteles eljárások során” című tájékoztatóban
olvasható feltételek szerint választhatja ezt a fizetési módot.
IV. Határidőben nem teljesített fizetési kötelezettségek következményei
Bejelentéshez kötött tevékenységek (VOC) esetében
Ha az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül érkezik a bejelentés, továbbá az ügyfél a
befizetést a bejelentés hatósághoz érkezését követő 5 napon belül, külön felhívás nélkül nem
pótolja, akkor a bejelentés nem megfelelőnek minősül, amiről a hatóság értesítést és
figyelmeztetést küld az ügyfélnek.

