Általános összefoglalás (adóraktárakra vonatkozó szabályok)
Mi is az adóraktár? Milyen típusai vannak?
-

jövedéki terméket előállít („előállító/termelő” adóraktár)
más által előállított jövedéki terméket adófelfüggesztéssel
(„tároló/kereskedelmi” adóraktár)

beszerez

és

tárol

Beszerzési források:
Adóraktári engedéllyel csak a következő relációkból történhet beszerzés, egyéb forrásból adóraktár
nem szerezhet be jövedéki terméket:
Bármely jövedéki termék:
- saját adóraktárban (az engedélyes valamely adóraktárában) történő előállítással
- belföldi adóraktártól adófelfüggesztéssel (EMCS)
- EU-s adóraktártól adófelfüggesztéssel (EMCS)
- harmadik országból (EU-n kívülről) vámeljárást követően
- saját adóraktárból kiszállított termék adófelfüggesztési eljárásban visszaszállítva
- saját adóraktárból kiszállított adózott termék 72 órán belül visszaszállítva
- bérfőzetőtől átvett visszavett párlat (származási igazolvánnyal)
+ adózott termék beszerzése megsemmisítésre vagy alapanyagként adóraktári feldolgozásra
Szőlőbor (csendes bor) és pezsgő (habzóbor):
- belföldi egyszerűsített adóraktártól (EAR-ból) „adófelfüggesztéssel” papíralapú borkísérő
okmánnyal (BKO)
- belföldi kisüzemi bortermelőtől „adófelfüggesztéssel” papíralapú borkísérő okmánnyal (BKO)
- EU-s kisüzemi bortermelőtől „adófelfüggesztéssel” papíralapú borkísérő okmánnyal (MVV)
Visszáru kezelése
A adóraktárba visszaszállított visszáru csak a kitárolástól számított 72 órán belül könyvelhető úgy,
hogy adómentes készletre vissza lehessen venni.
Ezen túlmenően már csak adózott készletre vető a termék. Az adózott készletet viszont jogilag csak
megsemmisítésre vagy gyártásra lehet felhasználni/kitárolni, egyéb lehetőség nincs, azaz forgalomba
újra nem hozható.
Adózott termék gyártásban történő felhasználását evidensen csak termelő adóraktár végezheti, így a
kiszerelt készterméket tároló/forgalmazó adóraktár az adózottan visszatárolt, beszerzett jövedéki
terméket csak megsemmisítheti.
Milyen jogai vannak az adóraktárnak
kiszállításával/értékesítésével kapcsolatban?
-

-

az

előállított/beszerzett

jövedéki

termék

külföldre (EU-ba és harmadik országokba is) kiszállíthat adófelfüggesztéssel (EMCS) vagy
meghatározott feltételek mellett szabadforgalomba bocsátással egyszerűsített kísérő okmány
(EKO) kiállításával
belföldre kiszállíthat:
o adófelfüggesztéssel (EMCS) más belföldi adóraktárnak
o szabadforgalomba bocsátással nagykereskedőnek (jövedéki engedélyesnek)
o szabadforgalomba bocsátással kiskereskedőnek (bolti kiskereskedelem/vendéglátás,
stb.)
o szabadforgalomba bocsátással végfelhasználónak (magánszemély vagy más gazdasági
formának, egyház, bank, önkormányzat, egyesület, stb.)
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Az adóraktári rendszer általános ismérvei
Az új jövedéki törvény alapján az adóraktári rendszer gyökeresen átalakult, amely során – egyes
kivételektől eltekintve – egységesülnek az adóraktár típusok és az ehhez kapcsolódó engedélyezési,
biztosíték és követelményrendszer.
Az adóraktári típusok megszűnésével együtt jellemzően a rájuk vonatkozó korlátozások is eltűnnek,
így szélesebb körű jogosítványokat is szerezhetnek az engedélyesek, azaz a tevékenységüket akár
„kombináltabb” rendszerben is végezhetik. Az átalakítás lényege az európai jogszabályi normán
alapuló egyszerűsítés, de ezzel összefüggésben a költségvetési bevételek, illetve az adókockázatok
teljes biztosítása.
Lényegében megszűnnek az adóraktár engedélyesekre vonatkozó biztosíték korlátok, így a
tulajdonképpen – az adóraktárban saját előállításban termelt jövedéki termék tárolása kivételével – a
felfüggesztett és a meg nem fizetett adóteher teljes mértékű jövedéki biztosítását igényli a
rendszer. Abból következően, hogy nincs biztosítékminimum, a vállalkozások olyan tevékenységeket
is végezhetnek, amelyeket a korábbi jogszabály nem, vagy csak szigorú követelmények mellet tett
lehetővé számukra. A fennálló korlátok lebontása megnyitja a lehetőségeket a kisebb, illetve kevéssé
tőkeerős vállalkozások előtt is arra, hogy az egyéb feltételek teljesítése mellett a jövedéki termékek
előállítását, tárolását kisebb összegű jövedéki biztosítékteher teljesítése mellett önállóan folytathassák.
Az egyszerűsítés mellett az átalakítás legfontosabb pontja, hogy a jövedéki biztosítéknak minden
időpontban fedezetet kell nyújtania a meg nem fizetett adóra, adófelfüggesztési eljárásban pedig
az esetleges „szabálytalanság” esetén beálló és a költségvetést megillető adóteherre,
adókockázatra.
Ez azt jelenti, hogy megszűnik az éves viszonylatra és annak havi átlagára kalkulált adózatlanul
előállított, beszerzett, illetve tárolt jövedéki termék mennyiségére vonatkoztatott biztosítékszámítás,
illetve az ezt meghaladó mértékből adódó „tolerancia”. Az adóraktári engedélyeseknek az adózatlanul
beszerzett, az adófelfüggesztéssel kiszállított (kivéve saját telephelyek közötti szállítás), illetve a
szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék meg nem fizetett jövedéki adóterhét biztosító jövedéki
biztosítékot kell kötelezően nyújtaniuk.
Új elem, hogy nem képezi a jövedéki biztosíték alapját a saját előállításban termelt adóköteles
jövedéki termék, azonban a fentiek alapján annak szabadforgalomba bocsátásának időpontjával a
meg nem fizetett adóterhet már biztosítani szükséges. Ebből következően a megfelelő biztosíték
mértékét az előzetesen kalkulálható szabadforgalomba bocsátás, illetve adófelfüggesztéssel történő
szállítás esetén a jövőbeni kitárolásoknak megfelelően kell kiszámítani. Amennyiben az előzetesen
kalkulált és teljesített jövedéki biztosíték nem nyújt fedezetet a fennálló kötelezettségre, abban az
esetben haladéktalanul adóként célszerű teljesíteni a befizetést, elkerülendő a tevékenység vagy az
engedély felfüggesztésével járó kockázatokat, működési zavarokat. A rendszer ebben a formájában
bonyolultabbá válik, esetenként likvid mobilitást igényel és működési kockázatokat hordoz, ezért
sokkal nagyobb odafigyelésre van szükség az engedélyek részéről.
Az adóraktári jövedéki biztosíték maximuma 5 Mrd forintban került meghatározásra, illetve az
adófelfüggesztéssel kitárolt és szállított jövedéki termékre nyújtandó szállítási jövedéki biztosíték
összegét 1 Mrd forintban maximálja a jogalkotó.
Új elem a jogszabályban, hogy jövedéki biztosítékként készfizető kezességet is igénybe lehet venni.
Megszűnt az „megbízható” státusz és más alapokon kerülnek maghatározásra az érvényesíthető
kedvezmények. A jövedéki biztosíték csökkentésének lehetőségét, a kedvezmények igénybevételét a
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jogalkotó az „Art. szerinti, nem kockázatos adózó” státusztól teszi függővé. Ebből adódóan a
kockázatos adózók esetében a jövedéki biztosíték mérséklését kizárja a jogszabály.
A jövedéki biztosíték csökkentése szempontjából a jogalkotó egyértelműen előnyben részesíti a
gyártókat, mivel számukra lehetővé teszi a biztosíték évente 10 %-kal, de legfeljebb 80 %-kal való
mérséklését.
Ugyanez a nem saját termelésű jövedéki terméket betároló adóraktári engedélyesek esetében csak
maximálisan 30 %-kal való csökkentést eredményezhet.
A „teljes kockázati biztosítás” alapesetben biztosítja az engedélyes számára a megfelelő működést, így
annak hiánya a tevékenység felfüggesztéséhez, illetve az engedély visszavonásához vezet. A hatósági
rendszer a teljesített jövedéki biztosíték alapján figyeli és ellenőrzi az engedélyes tevékenységét,
kalkulálja a jövedéki adókötelezettség és a felfüggesztett adó kockázati összegét, amelynek nem
megfelelő biztosítása vagy teljesítése esetén az EMCS rendszerből való „letiltást”, a tevékenység teljes
mértékű hatósági felfüggesztését, végső esetben az engedély visszavonását eredményezheti a
gazdálkodó számára.
A „tároló/kereskedelmi” adóraktár tevékenységgel összefüggő lehetőségek, követelmények:
Jövedéki termék beszerzése és annak saját jogon végzett forgalmazása. Biztosítékköteles készlettípus.
A beszerzett jövedéki termékkészletre teljes egészében jövedéki biztosítékot kell nyújtani.
Bármely jövedéki termékkel összekombinálható a tevékenység.
Adóraktári engedély kérelmezhető a jövedéki termék, belföldi, import vagy tagállami beszerzéséhez
is, illetve annak adófelfüggesztéssel történő tárolásához.
Harmadik országból származó termékek adóraktározása
A termékbeszerzést/importálást vámeljárással összefüggésben kell „vámjogilag szabadforgalomba
bocsátani”, majd ezt követően a termékeket adófelfüggesztési eljárásban lehetséges az adóraktárba
beszállítani és ott tárolni (bejegyzett feladói státusszal) vagy a vámjogi szabadforgalomba bocsátást az
adóraktárban kell kezdeményezni.
Az eljárásban a jövedéki adó felfüggesztésre kerül az adóraktározás időtartamáig. A jövedéki
termékek adókockázatára az engedélyes által nyújtott jövedéki biztosítéknak kell fedezetet nyújtania.
Adófelfüggesztéssel történő kiszállítás/értékesítés:
Abban az esetben lehetséges adófelfüggesztési eljárásban továbbértékesíteni a jövedéki termékeket, ha
a címzett rendelkezik a következő engedélyekkel, erről a kiszállítás előtt meg kell győződni:
- belföldi címzett: ha adóraktári engedéllyel rendelkezik
- EU-s címzett: ha adóraktári engedéllyel vagy bejegyzett kereskedői engedéllyel rendelkezik
illetve a szállítás
- harmadik országba történő szállítás/export kivitel
valósul meg.
EU-n belüli – ideértve a magyarországi – kiszállítást megelőzően vizsgálni kell a címzett
engedélyének érvényességét a SEED rendszerben. A szállítást adófizetési kötelezettség külön nem
terheli, a készletre előzetesen teljesített jövedéki biztosíték fedezetet nyújt a szállított termék
adókockázatára is.
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Szabadforgalomba bocsátással történő szállítás/értékesítés:
Belföldre:
Az adóraktárból – nem adófelfüggesztéssel – történő kiszállítás szabadforgalomba bocsátásnak
minősül, amellyel összefüggésben tényleges jövedéki adófizetési kötelezettség (következő hónap 20.
napja) is keletkezik.
Amennyiben az engedélyes a kitárolást szabadforgalomba bocsátással végzi, akkor belföldre
szállítólevél kiállításával szállíthat. Az eladó a jövedéki adót az eladási árban felszámítja, majd a
tárgyidőszakot követő hónapban köteles azt az államháztartási számlára befizetni.
Más tagállamba:
Más EU tagállamba történő kiszállítás esetén – ha a címzett nem rendelkezik adóraktári engedéllyel
vagy bejegyzett kereskedői engedéllyel – a szabadforgalomba történő kitárolás a 3649/92/EGK
Rendelete alapján kiállított egyszerűsített kísérőokmánnyal (EKO) végezhető. Ebben a szállítási
relációban az adókötelezettséget belföldön kell teljesítni, de az eladási árba „etikusan” nem építhető
be. Az EGK rendelet előírásai szerint az adókötelezettség a fogadás helye szerinti célországban
keletkezik, ahol a címzett köteles e kötelezettségének eleget tenni. Az adófizetési kötelezettség
célországban történt teljesítésnek igazolása esetén (EKO visszaigazolt példánya alapján) a kitároló
engedélyes a belföldön megfizetett jövedéki adót visszaigényelheti/levonhatja.
Milyen tárgyi feltételek szükségesek az adóraktári engedélyhez?
- az adóraktár funkciójának megfelelő és az ellátó zárt ingatlanterületre, amely elkülönül más
személy által használt ingatlanrésztől. (pl. saját tulajdonú raktár, pince) nincs
méretkövetelmény
Erre vonatkozóan a kérelmezőnek a használati jogosultságát igazolnia kell a NAV felé
(tulajdoni lap, bérleti szerződés, haszonkölcsön szerződés, stb.)
- nem kiszerelt jövedéki termékek esetén
o üzemi (gyártás)technológia kialakítása, leírása
o a jövedéki termék tárolására alkalmazott fixen telepített tartályok esetén hitelesítési
bizonyítványok
o a jövedéki termék tárolására alkalmazott nem fixen telepített (mobil) tartályok esetén
tömegméréshez alkalmazott hitelesített mérleg hitelesítési bizonyítványa
- az adóraktári tevékenységnek megfelelő szakhatósági engedélyek a tevékenységhez releváns
jogszabályoknak megfelelően (pl. működési engedély, telepengedély, önkormányzati
nyilvántartásba vétel, élelmiszer-vállalkozás nyilvántartásba vétele, stb.)
- helyszínrajz, illetve gyártó tevékenység esetén technológiai folyamatábra és technológiai
leírás
- a kérelmező szervezet vezető tisztségviselőjének erkölcsi bizonyítványa
- a kérelmező személy társasági szerződése, alapító okirat, vállalkozói igazolvány
- elektronikus nyilvántartó programrendszer alkalmazása, programleírása
- adóraktár engedély esetén jövedéki ügyintézőt (alkalmazott, szerződött) szükséges igénybe
venni, a bizonyítványt és – megbízás esetén – a szerződést a kérelemhez be kell nyújtani
- jövedéki biztosíték teljesítése (mértékét alább részletezem) NAV számlára befizetett összeg
vagy pénzügyi biztosíték formájában
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Milyen adminisztratív kötelezettségekkel jár az adóraktározás?
-

-

elektronikus nyilvántartó rendszer folyamatos vezetése
készletváltozások másnapi (munkanap) jelentési kötelezettsége a NAV felé (NAV_J28
nyomtatvány)
zárjegyfelhelyezés (előzetes igénylés (NAV_J10), EAN/GTIN bejelentés vagy VP azonosító
igénylés (NAV_J07) és az utólagos NAV adatszolgáltatás (NAV_J08) adminisztrálása
EMCS rendszer alkalmazása az adófelfüggesztéssel történő beszerzések és kiszállítások
esetében (ÁNYK alkalmazásával vagy a nyilvántartó rendszerben NAV közvetlen
kapcsolattal) IE815/IE801 üzenetek kezelése, illetve visszaigazolások IE818 adminisztrálása
szállítólevelek kiállítása/számlázás
adóbevallási kötelezettség teljesítése (NAV_J02)
NAV ellenőrzések (készletellenőrzések, hatósági váratlan ellenőrzések)
A tevékenységgel összefüggő egyéb bejelentések teljesítése (NAV_J29 és NAV_J42)
részletezve az anyag végén
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Jövedéki biztosíték (adótartalom) számítása:
(termelő adóraktár esetében a szabadforgalomba bocsátásra, tároló adóraktár esetében a beszerzésre,
tárolása kell kalkulálni)
Az alkoholtermék adóalapja: HPA (hektoliter pure alkohol)
1 HPA = 100 liter 100%-os alkohol
1 liter 50% alkoholtartalmú alkoholtermék = 0,005 HPA
Az alkoholtermék adómértéke 333.385 Ft/HPA
(pl. 1 liter 50% alkoholtartalmú alkoholtermék 1667 Ft jövedéki adót tartalmaz)
A sör adóalapja: HLF (hektoliterfok)
1 HLF = 1 liter 100%-os alkoholtartalmú termék
1 liter 5% alkoholtartalmú sör = 0,05 HLF
A sör adómértéke kisüzemi sörfőzdében előállított 810 Ft/HLF
A sör adómértéke nem kisüzemi sörfőzdében előállított 1620 Ft/HLF
(pl. 1 liter 5% alkoholtartalmú kisüzemi sör 40,50 Ft jövedéki adót tartalmaz)
(pl. 1 liter 5% alkoholtartalmú nem kisüzemi sör 81,00 Ft jövedéki adót tartalmaz)
A habzó bor (pezsgő) adóalapja: HL (hektoliter)
A habzó bor adómértéke 16.460 Ft/HL
(pl. egy palack 0,75 liter habzó bor 123,45 Ft jövedéki adót tartalmaz)
A csendes bor adóalapja: HL (hektoliter)
A csendes bor adómértéke 0 Ft/HL
Az egyéb habzó vagy csendes erjesztett ital adóalapja: HL (hektoliter)
Az egyéb habzó vagy csendes erjesztett ital adómértéke 9.870 Ft/HL
(pl. egy palack 0,75 liter egyéb habzó vagy csendes erjesztett ital 74,025 Ft jövedéki adót tartalmaz)
A köztes alkoholtermék adóalapja: HL (hektoliter)
A köztes alkoholtermék adómértéke 25.520 Ft/HL
(pl. egy palack 0,75 liter köztes alkoholtermék 191,40 Ft jövedéki adót tartalmaz)
Benzin adóalapja: MAL (ezer liter)
A benzin adómértéke 120.000 Ft/MAL vagy 125.000 Ft/MAL (Brent árfolyamfüggő)
(ideértendő a benzin adalék is)
Gázolaj adóalapja: MAL (ezer liter)
A gázolaj adómértéke 110.350 Ft/MAL vagy 120.350 Ft/MAL (Brent árfolyamfüggő)
(ideértendő a gázolaj adalék is)
Földgáz adóalapja: (ezer kg)

A közúti járművek üzemanyagaként értékesített gáz adómértéke 95 800 Ft/ezer kilogramm
Egyéb motorikus célú értékesítés esetén 12 725 Ft/ezer kilogramm
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NAV_J29

Tevékenység, esemény adatok

Bejelentés típusa rovat: A legördülő értéklistából ki kell választani, azt az ügytípust,
amelyre a bejelentés vonatkozik. Ezek a következők:
01 - Bejelentés a jövedéki termék teljes megsemmisüléséről, helyrehozhatatlan károsodásáról,
02 - Bejelentés készletfelvételről,
03 - Bejelentés magánszemély által előállított jövedéki termékről,
04 - Bejelentés energiatermék kinyerését eredményező rekultivációról,
05 - Bejelentés légiutas-ellátási tevékenységről,
06 - Bejelentés egyéb ellenőrzött ásványolaj keletkezését eredményező hulladékhasznosítási
tevékenységről,
07 - Bejelentés alkoholtermék keletkezését eredményező ecet előállítási tevékenységről,
08 - Bejelentés nemzetközi légi forgalomban részt vevő légi jármű karbantartásáról,
09 - Bejelentés háztartás céljára vásárolt földgáz közúti jármű üzemanyagaként történő
felhasználásának szándékáról,
10 - Bejelentés adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvételének
késedelméről,
11 - Bejelentés megsemmisítésről,
12 - Bejelentés hatósági zárral ellátott mérőeszközön, berendezésen történő változtatásról,
13 - Bejelentés hatósági zárral ellátott mérőeszköz, berendezés hibájáról,
14 - Bejelentés jelölt gázolaj előállításáról,
15 - Bejelentés denaturálásról.
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A bejelentés/kérelem jogcíme:

01= Műszaki leírásban szereplő berendezéseken végrehajtani kívánt változtatás bejelentése
02=Nyilvántartó és a bizonylat-kiállító program módosított változatának használatbavételének
bejelentése (Vhr. 10. § (1) bekezdés)
03=Nyilvántartó program adatbázisának helyreállításának bejelentése (Vhr. 11. §)
04=Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás nem rendeltetésszerű használatból fakadó
készletcsökkenésének bejelentése (Vhr. 29. § (2) bekezdés)
05=Jövedéki engedélyes kereskedő jogszabályban meghatározottaktól eltérő beszerzésének
engedélyezése iránti kérelem (Vhr. 40. § (2) bekezdés)
06=Jövedéki kiskereskedő jogszabályban meghatározottaktól eltérő beszerzésének
engedélyezése iránti kérelem (Vhr. 40. § (3) bekezdés)
07=Szennyezett jövedéki termék mennyiségének laboratóriumi vizsgálattól eltérő
megállapítása iránti kérelem (Vhr. 48. §)
08=Szemle iránti kérelem (Vhr. 49. § (2), (10) bekezdés)
09=Szemledíj egy összegben történő megfizetésének engedélyezése iránti kérelem (Vhr. 49. §
(7) bekezdés)
10=Az adóraktár üzlete és az üzlet ellátását biztosító raktár között történő árumozgás
bizonylatának engedélyezésére vonatkozó kérelem (Vhr. 55. § (1) bekezdés)
11=Egyedi veszteségnorma engedélyezése iránti kérelem (Vhr. 61. § (2) bekezdés)
12=Adózott jövedéki termék beszerzési szándékának bejelentése (Vhr. 69. § (2) bekezdés)
13=Jövedéki termékek egyedi csomagolásának engedélyezése iránti kérelem (Vhr. 93/F. § (1)
bekezdés)
14=Bioetanol előállítása során jogszabályban meghatározott denaturálási eljárástól eltérő
eljárás engedélyezése iránti kérelem (Vhr. 100.§ (1) bekezdés e) pont ec) alpont)
15=A Jöt. 52. §-a szerint bejelentett mennyiségtől eltérő előállítás bejelentése (Vhr. 32. § (11)
bekezdés)
16=A zárjegy elháríthatatlan okból bekövetkező használhatatlanná válásának,
megsemmisülésének bejelentése (Vhr. 93/N. § (1) bekezdés)
17=Döntés kijavítása iránti kérelem (Ket. 81/A. § (1) bekezdés)
18=Döntés kiegészítése iránti kérelem (Ket. 81/B. § (1) bekezdés)
19=Igazolási kérelem (Art. 5/A. § (3) bekezdés i) pont; Ket. 66. § (1), (4) bekezdés)
20=Kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem (Art. 124/A. § (2) bekezdés; Ket. 79. § (4)
bekezdés)
21=Kizárási ok bejelentése (Art. 5/A. § (3) bekezdés h)pont, hb) alpont; Ket. 43. § (1)
bekezdés)
22=Magánfőző által évente előállítható párlat mennyisége túllépésének (többletmennyiség)
bejelentése (Jöt. 143. § (8) bekezdés)
23=Hatósági zár azonnali levételének bejelentése a Jöt. 88. § (2) bekezdése szerinti ok miatt
(Vhr. 53. § (4) bekezdés)
24=Felvilágosítás kérés, bizonyítási indítvány előterjesztés, iratbetekintési kérelem, Art.
szerinti észrevétel, az eljárás során előterjeszthető egyéb kérelmek jövedéki ügyekben
25=Szárított, fermentált dohány megsemmisítésének bejelentése (557/2013. Korm. r. 1/A. §
(3) bekezdés)
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