Tájékoztatás a Műveleti lap és Szállítójegy nyomtatványok előállításáról

A faanyag kereskedelmi lánc szereplők a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 2016.
július 1-jétől csak nyomdai úton, vagy nyomtatványkitöltő programmal előállított Műveleti
lap és Szállítójegy nyomtatványok felhasználásával folytathatják tevékenységüket.
A nyomtatványkitöltő program használatának részletes feltételeit a 26/2016 (IV. 11.) FM
rendelet tartalmazza, azok használatát az erdészeti hatóságnak be kell jelenteni, a fent említett
nyomtatványok előállítására történő igénybevétel előtt.
Megszűnik tehát az a lehetőség, hogy a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány
letöltését és saját használatú számítógépen történő kinyomtatását az erdészeti szakszemélyzet
maga végezze el.
A folyamatban lévő fakitermelésekre június 30-a előtt kiállított műveleti lapok továbbra is
érvényesek 2016. december 31-ig. Amennyiben a fakitermelés nem fejeződik be 2016-ban, és
az erdészeti hatóságnak áthúzódó fakitermelésként jelentik, 2017-re új műveleti lapot kell
kiállítani – már az új formátumban.
2016. július 1-jétől az új formátumban, szigorú számadású nyomtatványon, a megkezdett
nyomtatványtömböket bejelentve kell kiállítani a műveleti lapot. A 2016. június 30-ig
kiállított, régi formátumú műveleti lapok egy példányát be kell küldeni az erdészeti
hatósághoz a korábbi előírásoknak megfelelően.
A szállítójegyek esetében a korábban használt, nyomdai úton előállított szállítójegyek július
1-je után nem alkalmazhatóak, mivel azok tartalma nem felel meg a 26/2016 (IV. 11.) FM
rendelet 9. § szerinti jogszabályi követelményeknek.
A két nyomtatvány esetében a NÉBIH honlapjára felkerültek mind a javasolt
nyomtatványtervezetek, mind azok kitöltési útmutatói. A nyomdai úton történő előállításhoz
előzetesen a NÉBIH-től sorszámtartományt kell igényelni, mivel a nyomtatványok szigorú
számadású bizonylatoknak minősülnek.
A nyomtatványtömbök előállításával és beszerzésével kapcsolatban az alábbi
információkat ajánlott figyelembe venni.
A nyomtatványtömbökhöz sorszámtartományt minden belföldön nyilvántartásba vett,
adószámmal rendelkező magyarországi adóalany igényelhet, azonban célszerű ezt
egységesített, nagyobb sorszámtartomány-igénylés keretében megtenni, a nyomtatványokat
így a nyomdák gazdaságosan, ennél fogva gyorsabban le tudják gyártani.
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előállítását vélhetően csak többletköltséggel, és a nagyobb szériához képest késedelmesen
fogják tudni elvégezni, ezért javasolt a faanyag kereskedelmi lánc szereplők közötti
egyeztetés, az együttes sorszámigénylés.
Javasolt továbbá a nyomdáknál leadni a rendelést, akik így az általuk igényelt
sorszámtartományba illeszthetik a szükséges nyomtatványmennyiségeket és folyamatosan
tudnak intézkedni az utánnyomásról, amennyiben az szükséges.

A NÉBIH által eddig kiadott sorszámtartományok alapján látható, hogy mely nyomdák, vagy
gazdálkodók rendeltek nagyobb sorszámtartományt, így javasolt azoknál is érdeklődni a
nyomtatványok lehetséges beszerzése érdekében.
A nyomtatványboltok megfelelő nagyságú megrendelés esetén szintén érdekeltek az igények
egységesítésében, illetve javasolt érdeklődni náluk arról, hogy nyomtatványforgalmazói
partnereik már rendeltek-e a nyomtatványokból.
Annak ellenére, hogy a sorszámtartomány önállóan is igényelhető, a fentiek
figyelembevételével javasolt a rendelések összehangolása. Amennyiben bármelyik nyomda
jelzi a NÉBIH felé, hogy a nyomtatványokból kereskedelmi forgalomba bocsátott, arról
tájékoztatást adunk honlapunkon is.

