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az jltalánoe forgalmi adördl =616 1992. évi LXi V. lArvéng

mödosft"troll

1 . § Az által nos forgalmk adórál sző16 1992. évi LXXIV, türvcay (a tuvdbbísltban:törvény)
a k8vetkez,$ XVl/D. fejezettel és 66/l-J, §-sokkal egdszill ki :

IX~. Mu=
AZÁFA-RAK. RRA `V'ONATKOZÁ K[ILáNOS SZABALYOK

66/L §

riv •4 14J

	

U . 1

Új változat a T/10495

helyett!

lré iselói őnéüö

(1)-E £eje= alknima3áss£bex-
1 . öfa-raktár, a jövedéki tc-um tcck kivöüo vcl, a kőzöSSégl ám kad&lan i~ t&~ omlása
e6ljábbl létesített raktár, melyet olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany

	

- ido
nem értve azt ajz adóalanyt, aki tertmele tevékenységet végez bel ldQn -, aki (amely)
ren c&r,zik a Közösségi V~~ c létrehozó 2913/92(IiGK) sz xni Tankar Rendelet
végrebajtásáröl szóló 1993. július 2-i 2454/93 (EGK) -

	

Dizettsági RM7,d e 525 .
cikkében meghatározott „A- tfpttsú vámra~ engedéllyel_ Az áfa-ra&xár ú=wlt

	

a
raktár mú~ helye szerint ílleCélres fővámhivatal engedélyezi . Az en slyezés W~10i
nwgeg~nek az ..A" típusú vámraktáréval. Az áfa-raktárban faalt terma` +'-k a

	

é
NénzOgy~g (tovébbiakbaa váu&atáság) kúzvetlen, vagy kUv tt foh3 relete alatt állnak.
2, k5zöss gi áru: a i zasségi Vámkládex létmhozSsárdl szóló 1992 . c>tcpóber 12-4
291319'2(ELIi) Tanácsi Rendelet 4 . ciU T. palntjában megtradin=tt t+ct

	

;
3. bexaktámzö: a bcnú tározandó terméket értákesft í ad"anl;
4. kire tsSrx,zást kérő : idrsktározandó termék foleW tendeWe~ joggal bíró személp,
szervezet_

(2) Az áfa-rakiá b tarrénö beraktározás során a vámhatóság áruvi7 l s* vége¢, mely lei
edbinisztretív, sztírópróbasmrá, vagy tételes, AA be r~~ a ván~ság at b~tá~
Okmányon bélyegzár lenyomatával igazolja A bent

	

a számla
sodpéldányát, Kőzósség= belülről történő termAcbes ás eseléa a kiséra

okmánp másolatot meUl Uralni kell . B rozdsi okaányt legalább hfEnom~ péklányban kall
1d1élteni.. Egy példányt az üzcmcltetó, egyet a berals:eás'azá és egy« P S a v ll~ág
kőteles megfiúzni,
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(3) Az etumeltető köteles a raktásban tárolt tez~la+ l folya tos nyily i az
akx~ be- és kirakttirozást figyelernbe véve, valamint negy~ve nte lelt&t készítwi. A
ny~Ivánt~ban az tiw~tet$ kütel.es öetaktárvzá és termdk szcdnti bontá feltüot • a
berakjároz" okm a szercplő adatokat. A nyilvárrisatás~ fel kell to~Ed a
berakt r.ott, LUctve kh-al~zott termek tulajdonosát .
(4) Ua a b~ktftrczoti t~ 6k az qr <iftés k bzveden kSvrrkF7mdriyCk t tovSbbra is áfa-
raktárban m~, a beraktár=tt teaméket "kesitő a taUesiG se1. ~dejüle k~es az
ilze:aelt nek bejelenteni a ($) bekerdes b), c), e) pnoai`ban felsorolt adat~ azml az
e .téx+éssei, hogy berahtározv alatt a temaéket éstékesítót, klraktárazá slan a tennék«
kell &teu! .

(S) Az Sfa.raktárböl tzrm Pt kirakt&omi a vámhatósig filial lepecSetolt kt+aM
ol=Anay'al, és hnrmadik országba tbriAnó kivitel esetén a kivitelii cé7fi EgyaE s Vá ny
(EV), Wavo - nem hArmedik országba tórten6 Jdvítel esetén - a texwdk&tftcsftW igazoW
wCmlával lehet. A 1draktarozásí ol nyt három p nybaa kdl kLllirani, melynek qw
pdIdény$t a vlvnltiaMság, egy példányát a ldra tiroz.Ast Wr6, vah maint egy péA*m3rát az
ts0pmeltetó kisteles mmegáxiz nl .

(6) A tele hmmadik oss .igba tortét$ kdviteldt igazojö pV vdwbat6mg által ig h
eredeti 3. példányát - a (7) bekezd&ben foglaltak kivételével - a kimktfirca"t6i szmaítou Ga
napon balul a kdraktkoz4st ké onek az nzemeltető r6=&.@ vissz$ kell kűkdew. A khWdA nis
csak a 66/J.§ (4) őckczdés szerint kmleti=6 faetend6 adó teljes ommgéwk bLuaos melled
tdrténhat. A kivitelt igazoI6 3, p6k%nyt az őzeaneltetőnek igazolás cáljáből át kell adnia aa
feltig'_ys18 vánnwvatal részére .

(7) Aznen bcn a kiraktározással együtt

	

Egyez ny Szrr-t* . vagy az ]~9M
t ratev£bbitf i Eljárásra sz616 Egyezm6ny szerinti harmadik országba (Svájc . Nosv6gia,
lziand) egys6gezs áratovábőftásí eljgrás indul, ágy a Icíví ki EVt az áfft4ftk at felfi~
vámhivatal igazolja. .

(8) Herektámmz£si és l imk Crz£sí ok~y az erre a réira mndazercsstctt atkmány, melyek az
alábbi sdatokat wtalmazzák;
•

	

rabtár-nyjlvántartásl szám ;
b) botaktárazőJki_rakt£ro26 személy neve, címe, 2~dász~mfl ;
•

	

berakt~trlláraktározott termék megnevezése;
d) a beraktározottAri~ toron tanék ért6kesf~ől kisllfMtt számla sors~ kivéve, ha a
beraktározás teret~ klsás<i o ny másolajával, illetve ha a kirakt£roaás EVv4 tőrper
•

	

$beraktároz a&úakt8rozott termék mennyisége;
t) aboraktám

	

tttermék ~lSs! helye (engedélyezett raktár pontos c~).
g) kiraktározás esetén annak idópomja;
bJ áxuvízsgalat eredménye, hely, dátuan, alfiírás,

6611 . § (1) A 12. § szerinti . a nemzetk~zi kezle~hez us a t~kck neemza
forg&Imához közverlenüI kapcsolbd~ termé itékesitéssel esik egy tekintet alá az a
t~crnx *t ~~ités, melywk ktizvetlen ktSvetkezményektént :
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a) -a termdkct áfa-caktárba raktdrmz& be;
b) ;& termék változatlanul ffa-raktárban =mad.

(2) ~mentes ez a K'aözűssdgea belülről történd tesn&besz r ss, melynck közvetlea
irövetlrexrnénye.fs~ xt a temoéket áfa-raktárba raktá

	

k be.

(3) Ter rékesítéssel csik egy tekintet ai,< a ter~ek az $fa ~~ ttrt tö
kitaktázvzása, amenmyiben az nem kiviteli célú EV-vel M~IIL Az adói i k tel * g
keletkez~ek ídőpontja a tennéknck az áfa xaktéróál t

	

napja.

(4) Termé~~~ mintisül tov&hbá az is, ha a. kiviteli célú EV-vici kita1ct~tt t
harmadik országba történő ldlépte se nran t&tént meg. Az eged~ vlÜó adót a
vámhatóság ld~ja és a M L§ (6)-(7) bekezdése Bzodati cljár shoz ayújtott b osEtfk
rexh éxvl uyesíti .

(3) Trk,.}aéki~Bftyx k muiorsul az a Jt Onb€.zat is, a~ a b&r~zott t~ k
nyilvántartás szerinti és tényleges racnu sógénick el«zés16bő1 ~i-k. Az adáfizetám
kötelezettség keiedwz~ek íd8potttja ahíány, illetve a t5bblet ielt"s *-°ti időpontja .

(6)^ (3)-(5) bekczdEs szezznti temi~keaitás esetdn az adá slapja a wrn lamek. az
ad~tési kötelezcttség keletkezésének iMpontiM-n fenná lá adó néllcitli forgalmi ert3éko.
Az e § szerint ktletker ffzetendó ado levoxafia#ő el8zetesen &ls~IM adákfi2t nesa vei
figyeiembe, kivéve, ha a kíraktámzással egyidejűlcg fi-7 . f szeri-ti

	

is
megvalásul. Am~yiben az adbalanyt levonási jog iUcú meg a (3) bek dés-

	

c1ó
adá rplr:n+Y~ a levo - i jog keletkezésének időpontja megeg_vezi>€ a . (3) betoe~ aldáűzzczési ktcl

	

ség lre1

	

~ ídtSpimtjával. Anu~-`ben az adóalsnyt lev ási jog
illeti meg a (4) bekezdés s~t kíszabott adá tekiaterében, a levongat. jog kerP ^nek
ídőpontja megegyezik a (4) bekezöés sz= ut kisrabon adó ös42agét k&A+ h~ozat jagcrnre
emeikedes++ek idápontjával. Az adálevo~ jog gyakorlá	 n*Ir rárgyi feűt~ a 6-7 .§
szerinti, a Ur~o~al egyidcjűleg niagvalösltott
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(7) A (3)-(4) bekezdés szerintii esetben az adó fLwtésém kBtclcmtt az, #Já a team t f~ ~z
áfa ~árböl történő kira~ókor tulajdonjoggal ~fLIkari r,

(8) Az (5) bekezdés azerínti esetben az adó fize~re az áfa raktáraz űzemeltarfi káteleZetL Az
(5) bc1-e'd4s apján keletkezett aláfiz si kótelozettség t~tetében Rz áfa- ;aktáit
üzemel~ adöalanyt és a termék felett tulajdonjoggal rendelkező adóalanyt mmtaml s
felclósség terheli .

(9) A v lmhatöság által végzett vámbstósági eljárásért a vámjogszabályokban * ghst ^*!
g2,emledtlat kell fizetteti."

2. § E törvény a kihirdetését kovetá S . napon lép hatályba, ropAeftZO$clt awkra a
termék6rt6kes},tésekre kell először alkalmazni, amelyekndl az adófizetési kMcfezcth4x 17letvc
levonási jag e tarvény haWy~balépdsét k6vcOm keletke2ik-
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Indok~

Az áft-raktár r ben kiváltja azt a i'unkciót, malyet a ca~z" megeló~ a
kbzvámmktt r zt ltfstt be az expvttcéUal kilépt tett belföldi ter 2~ esetébem. Ax áfa-rak r
létnehozását indokolja az is, hagy a küztísségi vámszabalyak ómlmében Imb

	

éru
kbzvamraktórban nem tároihatá, Igyy nem kapcsolódhatnak hozzá a csatlakozásig é:wéalrea
kedvez~yek (ntrll$ wAzalékos a d~1ékkel tőr érishesítéa)-
"vel a betár l skor nem biztasfffiató, rogy a tormdk az saktá 61 tőrtérő~M8cgcién
ténykgesen elhagyja az omzág területét, aáófact6si ~em=69 krcletke aa
kitárolásekr5r, ~=piiaen az nem expatcéllal t t ki k, axantaan a firet~ aáó lev~.
í a a Idraktáraar8ssal egyidejűleg tényleges ér~ftés tar~. Az esetleges vis lémk m
a törvény a tényleges ériéke~ nAnl-Mi belföldi, vagy másik ta$állembs i+ r~ kitám]AQl+N.>
addle ~jo' at nem kapcsal-

Bu~ 2004. jus „ "
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