
dlllh

II II ÍI II II IIIIIIIIIII 111 ~llllliul•.,~lllllllllllll I

	

^_I IIIIIIIIIIII

	

IIIIIIIJ ~' lillilllllllllWUiü il

6_ si!I I'I Í!I ILurnniln,

	

j lllyllil,

	

IIL

u'on ny"á tt; l Iar5 6 (

trkuemk 1009 0KT 0,,
Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottság

T/10526/ . . .sz.

Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyű lés Elnökének

Helyben

Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a közösségi vámjog
végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségrő l szóló 2004 . évi
XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001 . évi LXIV. törvény
módosításáról szóló T/10526 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 10. §-ában a Vtv. új 61/A. §-ának (9) bekezdését megállapító rendelkezé s
az alábbiak szerint módosuljon :

[10 . § A Vtv. 61/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :]

„(9) Ha az ügyfél a gyűjtő vámáru-nyilatkozat vagy a vámáru-nyilatkozat adatainak a
vámkódex 65 . cikke vagy 78 . cikkének (1) bekezdése szerinti módosítását a korrekcióra okot
adó okmány kiállítását követő hónap 15. napjáig a vámhatóságnál kérelmezi, a vámhatóság a
módosítás elfogadásakor a vámigazgatási bírság kiszabását mell őzi . Ha az ügyfél a korrekció t
a fenti időponton túl, de még a vámhatóságnak a vámkódex [78. cikke] 78. cikkének (2)
bekezdése szerinti vagy utólagos ellenőrzése előtt kérelmezi, [illetve] és ha az általa
elmulasztott, vámhiányt okozó kötelezettséget pótlólagosan, még a vámhatóság intézkedés e
előtt teljesíti, a vámigazgatási bírság mértéke a (6) bekezdés szerint kiszabható bírsá g
huszonöt százaléka.”



Indokolás

A bekezdés els ő mondatát érintő módosításra azért van szükség, mert javaslat jelenleg i
szövegében hivatkozott rendelkezés, a vámkódex 65 . cikke csak az áru kiadása előtti
nyilatkozat-módosítás lehetőségéről szól, ezért a jelenlegi szöveg kizárná az áru kiadása után ,
de még a 78. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálat megindulása előtt a vámkódex 78 . cikkének
(1) bekezdése által lehet ővé történt javítás esetén a bírság mellőzését. A kiegészítéssel
mindkét időpontot illetően megnyílik a javítás lehetősége az okot adó okmány kiállításá t
követő egy hónapon belül .
A bekezdés második mondatát érintő módosítások pontosító jellegűek, az egyértelműséget
szolgálja .

Budapest, 2009 . október ,,G °' .

Varga Mihály
elnök
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