2014. évré vonatkozo jovédéki
jogszabalyvaltozasok
Kenőolajok esetében bekövetkező változások, jövedéki engedély a nagykereskedelemhez
A 2013. évi CC. törvénnyel módosított jövedéki adótörvény alapján a 2710 19 és 3403
vámtarifaszám alá tartozó termékek közül egyes kenőolajok, kenőanyagok belföldi
nagykereskedelemi, továbbá külkereskedelmi céllal végzett export, import, illetve közösségi
kereskedelmi tevékenység 2014. január 1-jétől jövedéki engedélykötelezettséggel végezhető. A
jövedéki engedély megszerzéséhez minimális – az ásványolajokra általánosan meghatározott
szabályoktól eltérően – kedvezőbb feltételekkel, 5 millió Ft jövedéki biztosíték nyújtását és 50
m2 raktárterület igazolt alkalmazását követően nyílik meg a lehetőség.
A kenőolajok, kenőanyagok kereskedelméről bővebben összefoglalónkban olvashatnak.
A kenőolajok ömlesztett szállítására vonatkozó egyszerűsítésnek minősíthető, hogy a
vámszervek részére teljesítendő bejelentési kötelezettség alól a belföldi beszerzést végző
társaságok a jövőben mentesülnek, így ezen követelményt csak a termékek magyarországi
célállomásra történő vagy tranzit szállítását végző személyeknek kell teljesíteniük.
A vámhatósági jogkör kiterjesztése az engedélyek felfüggesztésére
Az adóraktárak és bejegyzett kereskedők esetében – az EMCS rendszer valamint a teljesített
bevallások adatait felhasználva – a vámhatóság folyamatosan fogja ellenőrzi a gazdálkodók
által teljesített jövedéki biztosíték összegét.
Ha a hatóság megállapítja, hogy az engedélyes önállóan nem teljesíti a jövedéki biztosítékának
indokolt kiegészítését, abban az esetben a jogszabály által biztosított lehetősége lesz az
engedély 30 napra való felfüggesztésére, ezt követően annak visszavonására.
Adóraktári vevőnyilvántartás megszüntetése
A törvény módosítása alapján megszűnik az adóraktárak vevőnyilvántartás vezetési
kötelezettsége. A módosítás alapja nyilvánvalóan az adóraktárak által kötelezően alkalmazott
EMCS rendszer, amelyben az adófelfüggesztéssel, illetve szabadforgalomba bocsátással végzett
értékesítés valamennyi – a vevőnyilvántartás által megkövetelt – szignifikáns adata szerepel.
2014. közepétől KN kód alkalmazása
A módosítás a gyakori problémát okozó és jellemzően a nemzetközi kereskedelmet lebonyolító
vállalkozásokat érintő helyzet megoldására, az általános közösségi gazdálkodói és
joggyakorlattal harmonizálva megszünteti az EU csatlakozás óta fennálló kettősséget.
A jövedéki eljárásokban, illetve valamennyi érintett gazdálkodó nyilvántartásában, továbbá az
adatszolgáltatások teljesítését érintően 2014. július 1-jétől a mindenkor érvényben lévő KNkódok alkalmazása kötelező lesz. Az alkalmazni szükséges KN kódokat a vámhatóság saját
honlapján nyilvánosan közzéteszi.
Közhiteles nyilvántartás adattartalmi bővülése
A vámhatóság köteles lesz közhiteles hatósági nyilvántartást vezetni az ásványolaj, a szesz, a
sör előállítására alkalmas desztillálóberendezés és főzőüst, továbbá komlóforraló üst
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előállítására, valamint a hivatalos zár előállítására engedéllyel rendelkező személyekről is. A
közhiteles nyilvántartást a vámszerv saját weboldalán hozza nyilvánosságra.
Szeszfőzdék "italkimérési" joga
A szeszfőzde adóraktárak esetében a – termelői borkimérés mintájára – az adóraktárban
lehetővé válik a közvetlen értékesítés, amelyhez a jogalkotó egyszerűsített adminisztrációs
feltételeket határoz meg.
Egyszerűsítés a szeszfőzdéhez tartozó tárolási funkciót ellátó raktárak esetében
Szeszfőzde adóraktári engedélyes esetében az előállított termék tárolására – üzemi
szeszraktárként – alkalmazott raktárhelyiség tekintetében az adóraktárra megállapított biztosíték
számításánál – a főszabállyal ellentétben – a szeszfőzdére vonatkozó előírásokat kell
elsődlegesen irányadónak tekinteni. A biztosíték megemelése csak a 10 millió forintot
meghaladó, nem teljesített adókötelezettségnek minősülő adótömeg esetén kötelező.
Minőségellenőrzési célra használt desztillálóberendezések jogi megítélése
A törvény megszűnteti azt a – szeszfőzdével azonos megítélés alá eső – különös jogi helyzetet,
amely alapján a minőségellenőrzési célra használt üveg anyagú desztillálóberendezéseket
alkalmazó gazdálkodásokat ezzel kapcsolatban a vámhatósághoz teljesítendő bejelentési és
engedélykötelezettség terhelné. A tudományos és oktatási célra használt nem üveg anyagú
desztillálóberendezés beszerzéséről, továbbá a berendezésen történő termék előállításról, annak
felhasználásáról meghatározott adattartalmú bejelentést kell teljesíteni a vámhatóság részére.
Bontott italok elkülönített tárolása
Nyilvántartás vezetési kötelezettség teljesítése mellett lehetőség lesz a vendéglátó-ipari üzletbe
az alkalmi rendezvényekről visszaszállított bontott üvegek elkülönített tárolására. A módosítás
nem érinti viszont az egyéb  vendéglátást nem végző  kereskedelmi engedéllyel rendelkező
gazdálkodásokat, így a jövedéki engedélyes vagy nem jövedéki engedélyes egyéb kereskedők
bontott italokat továbbra sem tarthatnak az üzletük területén.
Cseppfolyós gázok előállítására, kereskedelmére vonatkozó törvényi változások
A 2901 10 vámtarifaszám alá tartozó cseppfolyósított szénhidrogénnel adóraktári, bejegyzett
kereskedői és felhasználói engedélyes tevékenységet végző gazdálkodások esetében a jövedéki
biztosíték számításánál – az eddig üzemanyag célú motorbenzin adójával számított mértékkel
szemben – kedvezményesebb, a motorikus célú gázokra meghatározott adómértéket kell alapul
venni. Ezzel összhangban a jogsértés alapján megállapított szankciók mértékénél is ezen
adómérték alkalmazását rendeli el a módosítás.
A módosítás alapján ásványolaj-tároló adóraktári engedély a 2901 10 vámtarifaszámú
cseppfolyós szénhidrogén kiszerelésére is kérelmezhető, illetve ilyen tevékenység ezen
engedély birtokában is végezhető.
A kizárólag e termékkörrel jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet végző személyek
vonatkozásában a törvénymódosítás – az általános szabályoktól eltérő kivételként –
kedvezményesebb mértékben – 1 millió forintban – határozza meg a nyújtandó jövedéki
biztosíték összegét.
További egyszerűsítés, hogy a legfeljebb 25 kilogramm kiszerelésű palackban forgalmazott
cseppfolyós gázok jövedéki engedélyes kereskedelme esetében a továbbiakban nem lesz
követelmény a tárolótérfogat biztosítása.
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Etanolüzemben kiszerelt alkoholtermék űrméretkorlát megszüntetése
A módosítás alapján megszűnik az etanolüzemeknél eddig alkalmazott 1 literes kiszerelési
korlátozás.
Bioetanol szeszüzemi beszerzése és felhasználása
A szeszüzemben is lehetővé válik – az E85 előállítás mellett – bioetanol benzinbe történő
bekeverése, ennek megfelelően lehetővé válik az ólmozatlan benzin ásványolaj adóraktárból
szeszüzembe e céllal adófelfüggesztési eljárásban történő szállítása.
Minőségellenőrzésre alkalmazott minták szállítása, mentesülés az adókötelezettség alól
Adóraktárak esetében az adókötelezettség alóli végleges mentesülés alkalmazható abban az
esetben is, ha az adófelfüggesztés alatt álló jövedéki terméket nem az adóraktár által végzett
belső minőségellenőrzés céljaira vették. A módosítás általánosan kiterjeszti a mentesülést arra
az estre, ha a terméket analítikai vizsgálatok céljára más intézménybe szállítják, annak átadják.
Ennek feltétele a folyamat mintavételi szabályzatban való megfelelő dokumentálása.
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