36/2008. (III. 27.) FVM-PM együttes rendelet
a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási
rendjéről szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában,
valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának b) pontjában megállapított feladatkörben eljárva a következőket rendeljük
el:
1. §
A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló
52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának e) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
"e) vámhivatal: a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről
szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §-ának (1) bekezdése szerint a Vám- és
Pénzügyőrség jövedéki ügyben első fokú hatósági jogkörrel rendelkező szervei;"
2. §
Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"6. § A borkísérő okmány 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványát a 2. számú
melléklet szerint kell kitölteni. A formanyomtatvány a vámhivataloknál szerezhető be, vagy a Vám- és Pénzügyőrség területileg illetékes regionális ellenőrzési központjának (a
továbbiakban: regionális ellenőrzési központ) külön jogszabályban foglaltak szerint kiadott
engedélye alapján - számítógéppel is előállítható."
3. §
Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A szőlő-pincekönyv és a szőlőbor-pincekönyv folyamatosan számozott, rögzített
lapokból álló formanyomtatvány vagy a regionális ellenőrzési központ által - a külön
jogszabályban foglaltak szerint - engedélyezett számítógépes nyilvántartás. A számítógépes
nyilvántartásnak azonos adattartalmúnak kell lennie a 3. és 4. számú mellékletben
meghatározott formanyomtatvánnyal. A számítógépes nyilvántartásnak a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH) általi szakmai ellenőrzése esetén
a pincekönyvben teljesítendő bejegyzést az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv helyettesíti."
4. §
Az R. 13/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A szőlő-pincekönyv és a szőlőbor-pincekönyv nyilvántartó lapokon szereplő
mennyiségeket a 3. és 4. számú mellékletben meghatározott mértékegységek szerint, legalább
két tizedes, de legfeljebb hat tizedes pontossággal, a kerekítésre vonatkozó általános
szabályok szerint kell nyilvántartani."

5. §
Az R. 13. §-ának (16) bekezdésében, az "Országos Borminősítő Intézet" szövegrész helyébe a
MgSzH szövegrész, a 13/A. §-ának (1) bekezdésében az "Országos Borminősítő Intézetet"
szövegrész helyébe az "MgSzH-t" szövegrész, 1. számú mellékletének 14. pontjában, 2.
számú melléklete 2. pontjának 2. alpontjában, valamint 3. pontjának c) pontjában az "OBI"
szövegrész helyébe az "MgSzH" szövegrész, 4. számú melléklete III. részének 3. pontjában az
"OBI forgalomba hozatali engedély száma" szövegrész helyébe az "MgSzH által kiadott
forgalomba hozatali engedély száma" szövegrész, 4. számú melléklete III. részének 4.
pontjában a "Havi fogyasztás (liter)" szövegrész helyébe "Havi fogyasztás (hektoliter)"
szövegrész, az "Összes fogyasztás (liter)" szövegrész helyébe "Összes fogyasztás (hektoliter)"
szövegrész, 4. számú melléklete III. részének 5. pontjában a "Mennyiség (liter)" szövegrész
helyébe a "Mennyiség (hektoliter)" szövegrész lép.
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

