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NEMZETI ADO- ES V AMHIV ATAL 
Del-budapesti V am- es Penziigyori lgazgatosaga 

Igazgato-helyettes II. 

Iktat6szam: 2316754233 El6ad6:  
Telefonszam: 432-22-10 

Cimzett: 
 egyeni vallalkoz6 

1185 Budapest, 
unoi ut 752. 

VEG.ZES 

Idegen szam: - 21 '2L 
Targy:  egyeni vallalkoz6 
jovedeki iigye 
Mellekletek: -

 egyeni vallalkozot (ad6szama: ) a 
kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol sz616 2004. CXL. 
torveny (a tovabbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdese alapjan ertesitem, hogy terhere Nemzeti 
Ad6- es Vamhivatal Del-budapesti Vam- es Penziigyori Igazgat6saga (a tovabbiakban: 
Igazgat6sag) hivatalb61, 2014. 01. 17 -en kozigazgatasi hat6sagi eljarast inditott. 

Jelen vegzesem ellen 6nall6 jogorvoslatnak helye nines, arra kizar6lag az eljarast lezar6 
dontesem kezhezvetelet kovetoen nyilik lehetoseg. 

INDOKOLAS 

ANA V Bevetesi F6igazgat6saganak jar6rei, 2014. 01. 07-en megjelentek jovedeki ellenorzes 
lefolytatasa celjab61 a  szam alatt talalhat6,  egyeni 
vallalkoz6 altai iizemeltetett ,  elnevezesu iizlethelyisegben. Az ellenorzes 
soran el6talalasra keriilt- bontott allapotban lev6 - alkoholtermekek, koztes alkoholtermekek, 
valamint borok, a kiszolgal6 pultt61 :fuggony-terelemmel levalasztot~ raktarhelyiseg 
hutoszekrenyeben voltak megtalalhat6ak. 

ANA V Bevetesi F6igazgat6saga az iigyben keletkezett iratokat megkiildte az illetekes eljaras 
lefolytatasa celjab61 az Igazgat6sagom reszere, amelyek 2014. 01. 10-en keriiltek erkeztetesre. 

A Ket. 29. § (1) bekezdese alapjan a hat6sagi eljaras az iigyfel kerelmere vagy hivatalb61 
indul meg. 

A Ket. 29. § (2) bekezdese alapjan a hat6sag koteles a hataskorebe tartoz6 iigyben 
illetekessegi teriileten hivatalb61 meginditani az eljarast, ha ezt jogszabaly eloirja, vagy erre 
felligyeleti szerve utasitotta, a bir6sag kotelezte, illetoleg ha az eletveszellyel vagy sulyos 
karral fenyeget6 helyzetr61 szerez tudomast. 
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A Ket. 29. § (3) bekezdese meghatarozza, hogy ha tOrveny vagy kormanyrendelet elter6en 
nem rendelkezik, az eljaras meginditasar61 

a) a hivatalb61 indult eljarasban az ismert ugyfelet az els6 eljarasi cselekmeny 
elvegzeset61, 

b) a kerelemre indult eljarasban - az eljaras meginditasara iranyul6 kerelmet benylijt6 
ugyfelet kiveve - az ismert ugyfelet a kerelem beerkezeset61 szamitott nyolc napon belUl 
ertesiteni kell. 

Az eljaras meginditasa kapcsan az alabbiakr61 tajekoztatom: 

Az ugy iktat6szama:  az eljar6 ugyintez6:  hdgy. (tel.: 432-22-
10). 

Jelen ugyben a hat6saggal a Ket. 28/A §-a alapjan irasban- ezen belUl a Ket. 28/B. §-a 
szerinti elektronikus uton -, illetve sz6ban tarthatja a kapcsolatot az adozas rendjerol sz616 
2003. evi XCII. torveny (a tovabbiakban: Art.) 5. § (2)-(3) bekezdeseiben, valamint a 
jovedeki ad6r61 es a jovedeki termekek forgalmazasanak kiilonos szabalyair61 sz616 
2003. evi CXXVII. torveny (a tovabbiakban: Jot.) 48./A. § (2)-(4) bekezdeseiben foglaltak 
figyelembevetelevel. 

Az ugyre iranyad6 ugyintezesi hatarid6 az Art. 5/A. § (1) bekezdese alapjan 30 nap, amely 30 
nappal meghosszabbithat6. 

A Ket. 33. § (3) bekezdese alapjan hatarid6be nem szamit be: 
a) a hataskori vagy illetekessegi vita egyeztetesenek, valamint az eljar6 
hat6sag kijel6lesenek id6tartama, 
b) a jogsegelyeljaras id6tartama, tovabba a Ket. 36. § (2) bekezdese alapjan adatnak a 

nyilvantartasb61 t6rten6 beszerzesehez szukseges id6, 
c) a hianyp6tlasra, illetve a tenyallas tisztazasahoz sziikseges adatok kozlesere iran)rul6 

felhivast61 az annak teljesiteseig terjed6 id6, 
d) a szakhat6sag eljarasanak id6tartama, 
e) az eljaras felfUggesztesenek id6tartama, 
f) a Ket. 70. § (1) bekezdeseben szabalyozott eljaras id6tartama, 
g) a hat6sag mukodeset legalabb egy teljes napra ellehetetlenit6 uzemzavar vagy mas 

elharithatatlan esemeny id6tartama, 
h) a kerelem, a dontes es egyeb irat forditasahoz szukseges id6, 
i) 
j) a szakert6i velemeny elkeszitesenek id6tartama, 
k) a hat6sagi megkereses vagy a dontes postara adasanak napjat61 annak kezbesiteseig 

terjed6 id6tartam, valamint a hirdetmenyi, tovabba a kezbesitesi meghatalmazott es a 
kezbesitesi ugygondnok utjan t6rten6 kozles id6tartama. 

A Ket. 51. §-a szerint az iigyfelnek joga van ahhoz, hogy az eljaras soran nyilatkozatot 
tegyen, vagy a nyilatkozattetelt megtagadja. 

A Ket. 51. § (2) bekezdese szerint, ha a tenyallas tisztazasa azt sziiksegesse teszi, a hat6sag 
az iigyfelet a kerelmere indult eljarasban nyilatkozattetelre hivhatja fel. Ha az iigyfel a 
kerelmere indult eljarasban a hat6sag felhivasara nem nyilatkozik, a hat6sag a rendelkezesre 
all6 adatok alapjan dont, vagy a Ket. 31. § (2) bekezdese alapjan megsziinteti az eljarast. 

A Ket. 51. § (3) bekezdese alapjan torveny vagy kormanyrendelet kotelez6ve teheti, hogy a 
hivatalb61 folytatott eljarasban az ugyfel, a kerelemre indult eljarasban az ellenerdeku ugyfel a 
hat6sag erre iranyul6 felhivasara kozolje az erdemi donteshez sziikseges adatokat, es 
jogkovetkezmenyeket allapithat meg az adatszolgaltatasi kotelezettseg elmulasztasa vagy 



val6tlan adatok kozlese esetere, mig ugyanezen § ( 4) bekezdese szerint ezen adatszolgaltatast 
az ugyfel, illetve kerelemre indult eljanisban az ellenerdeku ugyfel akkor tagadhatja meg, ha 

a) nem kapott felmentest az allamtitoknak vagy szolgalati titoknak min6sitett adatra 
vonatkoz6 titoktartasi kotelezettseg al61, 

b) nyilatkozataval sajat magat vagy hozzatartoz6jat buncselekmeny elkovetesevel vadolna. 

A Ket. 51. § (5) bekezdese alapjan, amennyiben az ugyfel vagy kepvisel6je, ha mas 
tudomasa ellenere az ugy szempontjab61 jelent6s val6tlan tenyt allit, illetve ha a kotelez6 
adatszolgaltatas koreben a Ket. 51. § (4) bekezdese szerinti megtagadasi ok hianyaban 
adatszolgaltatasi kotelezettseget nem teljesiti, az ugy eldontese szempontjab61 jelent6s tenyt 
elhallgat, vagy val6tlan adatot szolgaltat, eljarasi birsaggal sujthat6. 

A Ket. 68-69. §-aiban foglaltakra tekintettel tajekoztatom tovabba, hogy az eljaras soran 
lehet6sege van a keletkezett iratokba szemelyesen, illetve torvenyes vagy irasban 
meghatalmazott kepvisel6je utjan - a jogszabalyokban meghatarozott kivetelekkel -
betekinteni, masolatot kesziteni vagy masolatot kemi. 

Tajekoztatom tovabba, hogy jogorvoslati beadvanyanak, vagy egyeb kerelmenek alapjaul az 
ugy lezarasar61 hozott dontesem szolgal, az abban meghatarozottak szerint. 

Hataskoromet a Nemzeti Ad6- es Vamhivatalr61 sz616 2010. evi CXXII. torveny 
vegrehajtasar61 sz616 273/2010. (XII. 9.) Kormanyrendelet 15. §-a allapitja meg, mig jelen 
ugyben illetekessegemet a fenti kormanyrendelet 58. §-a es annak 3. szamu melleklete 
biztositja. 

Vegzesem a fenti jogszabalyokon tul a jovedeki ad6r61 es a jovedeki termekek 
forgalmazasanak kiilonos szabalyair61 sz616 2003. evi CXXVII. torveny 5. §-aban, a 48. § (2) 
bekezdeseben, az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. t6rveny 136.§-aban, a kozigazgatasi 
hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. torveny 29. § (1) 
bekezdeseben, 33. § (3) bekezdeseben, 51. §-aban, 68. §-aban foglaltakon alapul. 

Budapest, 2014.01. 17. 
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