
ERDÉSZETI RENDELETEK TARA 

Valamennyi gazdasági egyesületnek és az Országos Erdészeti 
Egyesületnek. 

10850/1906. VII. B—I eln. sz. földmiv. min. — A vámtarifális 
felvilágosítások megadásánál követendő eljárás tárgyában a m. kir. 
pénzügyminiszter ur folyó évi deczember hó 11-én 87295. szám 
alatt a m. kir. fővámigazgatóhoz, valamennyi m. kir. pénzügy
igazgatósághoz és vámhivatalhoz a mellékelt körrendeletet intézte, 
amelyet tudomásvétel és az érdekelt gazdasági körökkel való 
közlés végett Czimednek idecsatoltan megküldök. 

Budapest, 1906 deczember 29-én. 
A miniszter megbízásából,': 

Ottlik Iván s. k. 
miniszteri tanácsos. 

Vámtarifális felvilágosítások megadásánál követendő eljárás tár
gyában 1906. évi 87295. szám p. ü. min. 

(Körrendelet a m. kir. fővámigazgatóhoz, valamennyi m. kir. pénzügyigazgató
sághoz és vámhivatalhoz.) 

A vámtarifális felvilágosítások megadásánál követendő eljárás 
tárgyában egyetértőleg a kereskedelemügyi és földmivelésügyi 
m. kir. miniszter urakkal, valamint az érdekelt osztrák cs. kir. 
minisztériumokkal a következőket rendelem: 

/. Kötelező joghatálylyal biró vámtarifális felvilágosítások meg
adásánál követendő eljárás. 

1. §. Az áruknak vámtarifális kezelését és a gyöngysulyhatá-
rozmányok alkalmazását illetőleg kérdés intézhető: 

a) közvetlenül a m. kir. pénzügyminisztériumhoz, vagy a 
m. kir. kereskedelemügyi vagy m. kir. földmivelésügyi minisz
tériumhoz ; 

b) vámhivatalok utján a m. kir. fővámigazgató közvetítésével, 
a m. kir. pénzügyminisztériumhoz; 

c) mezőgazdasági és erdészeti testületek utján a m. kir. föld
mivelésügyi minisztériumhoz ; 

d) kereskedelmi, nagy- vagy kisipari testületek utján a m. kir. 
kereskedelemügyi minisztériumhoz; 



A nevezett minisztériumok az ily kérdésekre a vámügyi tanács 
meghallgatása után vagy pedig, ha a fennforgóval azonos eset 
már megelőzőleg oly döntés tárgyát képezte, amelynél *a vámügyi 
tanács is közreműködött, ezen döntés alapján, a választ általánosan 
kötelező joghatálylyal megadják és pedig a m. kir. pénzügyminisz
térium és a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium kölcsönös 
egyetértéssel a mezőgazdasági és erdészeti ügyekben a földmivelés
ügyi m. kir. minisztériummal is egyetértve, a m. kir. földmivelés
ügyi minisztérium pedig egyetértőleg a m. kir. pénzügyi és keres
kedelemügyi minisztériumokkal. 

2. §. A beadványi bélyeggel ellátandó kérvényekben fel
említendő : 

a) minden az áru származására, készítésére, összetételére és 
rendeltetésére vonatkozó oly adat, amely a tarifálásra befolyással 
van; 

b) vájjon az árut a kérdő fél már egy izben valamely m. kir. 
vagy cs. kir. osztrák vámhivatalnál vámkezeltette-e, és igenlő eset
ben mily tarifatétel alkalmaztatott; 

c) vájjon hasonló kérdést az illetékes cs. kir. osztrák minisz
tériumok egyikéhez már intézett-e és mily választ kapott; 

d) hogy a fél bizonyos vámhivataloknak a nyert felvilágosí
tásnak megfelelő utasítását kívánja-e, különösen igényt tart-e cs. kir. 
osztrák vámhivatalok értesítésére is; 

e) a beadványhoz legalább öt darab, a fél által azonosítandó 
áruminta vagy áruábra csatolandó. 

A minták alakja és nagysága akképpen választandó, hogy 
azoknak netalán szükséges megvizsgálását megbízható módon 
lehessen megejteni. Ha a fél bizonyos meghatározott vámhivatalok
nak utasítását kifejezetten kivánja, az esetben árumintákat, illetve 
ábrákat az utasítandó vámhivatalok számának megfelelő számban 
tartozik azonfelül a felvilágosítást nyújtó hatóságnak bemutatni, 
mely minták, illetve ábrák a fél magánpecsétjével azonositandók. 

f) A fél beadványában arra nézve is kifejezetten nyilatkozni 
tartozik, hogy a netalán szükséges megvizsgálásokkal, valamint a 
minták szállításával egybekötött költségek feltétlen, vagy pedig 
csak bizonyos maximális összegig leendő viselésére kötelezi-e 
magát; 



g) a fentiek értelmében hiányosan felszerelt beadványok a 
félnek kiegészítés végett visszaadatnak és amennyiben azoknak 
kiegészítése nem a megkívánt módon eszközöltetnék, a válasz 
megadása megtagadtatik. 

Az f) alatt emiitett költségek fedezetére ismeretlen felektől, 
különösen külföldiektől megfelelő biztosíték fog követeltetni. 

3 . §. A válasz a legrövidebb idő alatt megadatik. Amennyiben 
azt hat héten belül megadni nem lehetne, a fél ezen határidő 
lejártával az ügy állásáról értesítést kap. 

A fél kérdésére adott válasz azokkal a vámhivatalokkal, 
amelyeknek utasítását fél kifejezetten kérte, feltétlenül és pedig a 
félnek adott kézbesítésével egyidejűleg azonossági jelekkel ellátott 
minták, illetve ábrák leadása mellett közöltetni fog. 

A vámhivatalokat a magyar királyi pénzügyminisztérium 
utasitja. 

Az adott válasz azon vámhivatalokra nézve, amelyekkel az 
akár a fél kívánságára, akár hivatalból közöltetett, mindaddig 
kötelező, amig azt az érdekelt minisztériumoknak későbbi döntése 
meg nem változtatja. 

A felvilágosítás utólagos döntés által történt megváltoztatásá
nak azonban a felvilágosítás értelmében utasított vámhivatal által 
már előzőleg eszközölt vámkezelésekre visszaható ereje nincsen. 

Az 1. §. értelmében illetékes minisztériumoktól nyert, általá
nosan kötelező joghatálylyal biró válasz alapján eszközölt vám
kezelések esetén mindazonáltal a hiányzó vámilleték a határvám
szabályok 228. §-a alapján téves tarifális czimen előírható, esetleg 
valótlan bevallás miatt a további eljárás is megindítható, ha az 
adott válasz a fél által szolgáltatott tudva valótlan adatokon alapszik. 

Az érdekelt minisztériumok a felvilágosítás alapjául szolgáló 
tarifálást, ha az valamely későbbi döntés által változást is szen
vedett volna, továbbra is érvényben fogják tartani, amennyiben 
beigazoltatik, hogy a behozatal oly kötések alapján történt, amelyek 
még a felvilágosítás megváltoztatása előtt jóhiszemüleg jöttek létre, 
ha nem törvényhozási intézkedésen alapuló módosítás forog szóban. 

Azon az alapon, hogy valamely felvilágosítás utólagos döntés 
által alacsonyabb vámtétel alkalmazása értelmében módosíttatott, 
a félnek csak az esetben van igénye vámvisszatérítésre, ha a nyert 



felvilágosítás alapján benyújtott bevallását a felszólamlási jog 
fenntartásával tette meg. 

A már adott felvilágosításoknak azon módosításai, amelyek a 
„Pénzügyi Köz löny-ben közzé nem tétetnek, a felvilágosítás megadá
sától számítandó egy éven belül ugy a kérdő felekkel, valamint 
mindazokkal a vámhivatalokkal közöltetni fognak, amelyek az 
eredeti felvilágosításról értesítést nyertek. Ezen határidő lejártával 
ez csak a felek kérdésére fog történni. 

5. §. Az adott vámtarifális felvilágosításokról a m. kir. keres
kedelemügyi minisztérium folytatólagosan számozott jegyzéket 
vezet. 

//. Kötelező joghatálylyal nem biró vámtarifális felvilágosítások 
megadása. 

6. §. A fenti határozatok a m. kir. fővámigazgatónak azt a 
jogát, hogy feleknek vagy vámhivataloknak kérdéseire a felekkel 
szemben kötelező joghatálylyal nem biró felvilágosításokat adhat, 
nem érintik. 

7. §. Jelen rendelet 1907. év január 1-vel lép életbe. 
Budapest, 1906. évi deczember 11-én. 

Popovics s. k. 
államtitkár. 




