TERVEZET

A nemzetgazdasági miniszter
…/2017. (…) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes NGM rendeletek
módosításáról
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 182. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény 82. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt
táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására
vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről
szóló 2013. évi XLII. törvény 36. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1.
pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörében eljáró
nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – ,
a 4. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. §
(1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és a 2. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §-ában és az
Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. §
(1) bekezdés 1., 5., 6. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. §
(1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
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1. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának,
nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének,
nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes
szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása
1. §
A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves
jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és
feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet
(a továbbiakban: R1.)
a) 1. § (1) bekezdésében az „a Kiemelt Adó- és Vámigazgatósághoz 3 példányban
adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő vagy ügyvéd ellenjegyzésével”
szövegrész helyébe az „a Központi Irányításhoz” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Art. 132/A-132/B. §-ai” szövegrész
helyébe az „az Art. 132/B. és 132/C. §-a” szöveg,
c) 2. § (1) bekezdésében a „Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság” szövegrész helyébe a
„Központi Irányítás” szöveg,
d) 2. § (2) bekezdésében a „Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság” szövegrészek helyébe a
„Központi Irányítás” szöveg, az „Amennyiben az az állami adóhatóság” szövegrész
helyébe az „Amennyiben az állami adóhatóság” szöveg,
e) 8. § (1) bekezdésében az „Art. 132/B. §-ának” szövegrész helyébe az „Art.
132/C. §” szöveg
lép.
2. §
Hatályát veszti az R1.
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 1. § (3) bekezdés b) pontja,
c) melléklet 10. pont d) és f) alpontja,
d) melléklet 16. pontjában az „(ellenjegyzését)” szöveg.
2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök
rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető
kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 16/2010. (XII. 28.) NGM
rendelet módosítása
3. §
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök
rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő
eszközök típusairól és fajtáiról szóló 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelet 1. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
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3. Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó
vámegyezmény végrehajtásáról szóló 39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet módosítása
4. §
Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó
vámegyezmény végrehajtásáról szóló 39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet 1. § (3)
bekezdésében a „60 000 EUR” szövegrész helyébe a „100 000 EUR” szöveg lép.
4. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló
pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a
pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló
48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása
5. §
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 78/C. §ában a „2017. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2018. december 31-éig” szöveg
lép.
5. A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági
ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM
rendelet módosítása
6. §
A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet (a továbbiakban:
R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
6. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.)
NGM rendelet módosítása
7. §
Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM
rendelet (a továbbiakban: R3.) 8. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Árunak a megsemmisítés helyszínére a vámhatóság tulajdonát képező gépjárművel
történő szállításával kapcsolatban felmerült tényleges költségelemeket és a költség
számításának módját a NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé.”
8. §
(1) Az R3. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A vámhatóság által raktározott áruk esetében a raktározásért fizetendő díj megkezdett 10
kg-onként és naponként 200 forint. Raktárdíjat csak akkor kell felszámítani, ha annak
számított értéke meghaladja a 2000 forintot.”
(2) Az R3. 9. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 9. § (2)
bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Mentesek a raktárdíj fizetési kötelezettsége alól a kizárólag a vámhatóság által üzemeltetett
raktárban raktározott alábbi áruk:)
„g) az eljáró vámszerv rendelkezése alapján értékesített vagy megsemmisített áruk az
értékesítés vagy a megsemmisítés elrendelésének a napjától,
h) a diplomáciai és konzuli képviseletek, a nemzetközi szervezetek, továbbá ezek
személyzetének tagjai és családtagjai használatára érkező, illetve az általuk külföldi
rendeltetéssel feladott áruk a beraktározás napjától számított ötödik napig.”
9. §
Az R3. 3. melléklet „Kitöltési útmutató a Módosító lap alkalmazásához” alcím 2. pontjában
az „azon vámhivatalhoz, amelyhez a módosítással érintett árunyilatkozatot benyújtották”
szövegrész helybe az „a kérelem elbírálására illetékes vámszervhez” szöveg lép.
10. §
Hatályát veszti az R3.
a)
b)
c)
d)

1/A. § (2) bekezdésében a „fax útján,” szövegrész,
1/A. § (4) bekezdésében a „fax, illetve” szövegrész,
1/A. § (5) bekezdésében a „faxon,” szövegrész,
22. §-a.

7. A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 12/2016. (IV.
29.) NGM rendelet módosítása
11. §
A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 12/2016. (IV. 29.)
NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Vissza kell vonni a vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyt, ha)
„a) a kérelmező az engedély kiadásától számítva két éven belül az engedélyben megadott
jogcímen nem kezdeményez vámmentes vámkezelést,”
12. §
Hatályát veszti az R4. 2.§ (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „és 45. cikkében”
szövegrész.
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8. Záró rendelkezés
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter
Egyetért:
dr. Pintér Sándor
belügyminiszter
dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a …../2017. (……..) NGM rendelethez
„1. melléklet a 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelethez
A NAV-nál rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusai és fajtái:
I. LŐFEGYVEREK
1. 7,65 mm-es Browning lőszerrel működő pisztolyok,
2. 9 mm-es Makarov lőszerrel működő pisztolyok,
3. 9 mm-es Parabellum lőszerrel működő pisztolyok,
4. 9 mm-es Parabellum lőszerrel működő géppisztolyok,
5. 7,62 mm-es 43M lőszerrel működő gépkarabélyok,
6. 7,62 mm-es 39M lőszerrel működő mesterlövő puskák,
7. 308-as kaliberű lőszerrel működő mesterlövő puskák,
8. 12-es kaliberű előágytáras ismétlő vagy öntöltő (félautomata) sörétes puskák,
9. 223-as (5,56X45mm) lőszerrel működő gépkarabélyok.
II. LŐSZEREK
1. 7,65 mm-es Browning pisztolylőszer különféle változatai,
2. 9 mm-es Makarov pisztolylőszer különféle változatai,
3. 9 mm-es Parabellum pisztolylőszer különféle változatai,
4. 7,62 mm-es 43M karabélylőszer különféle változatai,
5. 7,62 mm-es 39M puskalőszer különféle változatai,
6. 308-as kaliberű lőszer különféle változatai,
7. 12-es kaliberű lőszer különféle változatai,
8. 223-as (5,56X45 mm) karabélylőszer különféle változatai.
III. MOZGÁSSZABADSÁGOT KORLÁTOZÓ ESZKÖZÖK
1. fémből készített kézi egész- és félbilincsek,
2. vezetőszáras bilincsek,
3. műanyagból készült bilincsek (bilincsvágóval),
4. fémből vagy műanyagból készült lábbilincsek,
5. személy- és gépjármű elfogó hálók,
6. útzárak.
IV. PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉS ANYAGOK
1. hang-gránátok,
2. fénygránátok,
3. kombinált hang-fény gránátok,
4. villanó gránátok.
V. EGYÉB ESZKÖZÖK
1. rendőrbotok (gumibot, taktikai bot, tonfa),
2. mesterséges vagy természetes hatóanyaggal szerelt könnygázszóró palackok, gázsprayk, habok,
3. elektromos sokkolók,
4. elektromos sokkoló lövedék,
5. sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyver, illetve annak lövedékei.”
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2. melléklet a …../2017. (……..) NGM rendelethez

1.

Az R2. 1. melléklet C) „Központi hivatal” rész 5. pont 5.11. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

(A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál)
„5.11. a kockázatkezelési feladatokat ellátó foglalkoztatottak,”
2.

Az R2. 1. melléklet C) „Központi hivatal” rész 5. pont 5.17. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

(A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál)
„5.17. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága azon főosztályainak vezetői,
foglalkoztatottjai, továbbá azon kijelölt megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokon eljáró
ügyfélszolgálati foglalkoztatottjai, akik munkaköri leírásuk alapján a Kiemelt Adó- és
Vámigazgatóság különös hatáskörébe tartozó egyes adózók ügyeit intézik,”
3.

Hatályát veszti az R2. 1. melléklet C) „Központi hivatal” rész 5. pont 5.12. alpontja.
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INDOKOLÁS
az 1. §-hoz
Az adózás rendjéről szóló törvény módosításához és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
átszervezéséhez igazodó pontosításokat tartalmazza.
a 2. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezés.
a 3. §-hoz
Az eszközállomány változását és új kategorizálását mellékleti szinten átvezető rendelkezés.
a 4. §-hoz
A rendelkezés a TIR-igazolványonként elfogadható garanciaösszeget emeli 100.000 euróra.
az 5. §-hoz
A kellő felkészülési idő biztosítása érdekében a közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó
adóalany online pénztárgép használati kötelezettség alóli felmentését az eddigi 2017.
december 31-i határidő helyett 2018. december 31-ben állapítja meg.
a 6. §-hoz
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kockázatkezelési szakterületének átalakítása során az
országos viszonylatban azonos szintű kockázatkezelés érdekében a kiválasztás
központosításra került. A mellékletet módosító rendelkezés igazodik ahhoz, hogy a
kiválasztás az illetékesség helyett a kockázat mértékén alapul.
a 7. §-hoz
A megsemmisítés helyszínére történő szállítás költségeinek megállapítására és közzétételére
vonatkozó szabályokat tartalmazza.
a 8. §-hoz
A raktározásért fizetendő díj számításának szabályait fekteti le, valamint a raktárdíj
megfizetése alól mentesülő árukörök meghatározásának korrekcióját tartalmazza.
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a 9. §-hoz
A vám-árunyilatkozatra vagy újrakiviteli árunyilatkozatra vonatkozó módosító lap kitöltési
útmutatója kapcsán a módosító lapot fogadó szerv pontosítását tartalmazza.
a 10. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezés.
a 11. §-hoz
A vámmentes vámeljárásra jogosító engedély visszavonásának feltételeit pontosítja.
a 12. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezés.
a 13. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
az 1. melléklethez
A NAV-nál rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusai és fajtáinak aktualizált listáját
tartalmazza.
a 2. melléklethez
A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső személyi kör pontosítása.

