A környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a
pénzügyminiszter 38/2006. (VIII. 22.) KvVM-PM együttes
rendelete
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer működtetésével
kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi
XV. törvény 20. §-a (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeljük
el:
1. §
(1) A külön jogszabályok* szerint a tárgyévre megállapított kibocsátási egység
mennyiségek alapján az üzemeltető által kiszámított felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve
egy összegben kell átutalási megbízással teljesíteni a tárgyévet követő év február 28-ig az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban:
Főfelügyelőség) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-00000000 számú
előirányzat-felhasználási számlájára.
(2) Bezáró létesítmény esetében, az üzemeltető köteles a létesítmény bezárásának
bejelentésével egyidejűleg a bezárás évére megállapított felügyeleti díj teljes összegét
megfizetni.
(3) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel kell tüntetni az üzemeltető UHG
engedélyének azonosítási számát, illetve a tárgyévet.
(4) Amennyiben az üzemeltető a felügyeleti díjat nem fizeti meg az (1) bekezdésben
meghatározott időpontig, a Főfelügyelőség a határidő lejártát követő 8 napon belül fizetési
kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító határozatot bocsát ki.

2. §

A befizetett felügyeleti díjról a Főfelügyelőség számlát állít ki, és a befizetését követő
harminc napon belül megküldi az üzemeltetőnek.

* A 2005-2007 közötti időszakban az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére
vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről, valamint a kibocsátási
egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

3. §

(1) A felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítéséről a Főfelügyelőség nyilvántartást
vezet.
(2) A felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltak
figyelembevétele mellett – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

4. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 2005. évre megállapított kibocsátási egység mennyiségek alapján kiszámított
felügyeleti díjat az üzemeltetőnek 2006. szeptember 30-ig kell megfizetnie. Amennyiben az
üzemeltető a megadott időpontig nem teljesíti díjfizetési kötelezettségét, a Főfelügyelőség az
1. § (4) bekezdés rendelkezései szerint jár el.
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