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Jövedéki változások 2012.-2013. 

 

A Magyar Közlöny 140. számában kihirdetésre került az egészségügy többletforráshoz 

juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CLIII. törvény, valamint az egyes adótörvények 

módosításáról szóló törvény 8750. számú törvényjavaslat rendelkezései alapján hatályba 

lépő jövedéki változások. 

 

2012. december 1.-től hatályos jövedéki törvényváltozások  

Dohánytermékek, illetve a közúti járművek üzemanyagaként felhasznált 

cseppfolyósított gáztermékek (LPG) esetében az adómérték:  

* a cigaretta esetében 12. 500 Ft/ ezer darab, továbbá a kiskereskedelmi eladási ár 31 

százaléka, de legalább 24.920 Ft/ezer darab 

* szivar,és szivarka esetében a jövedéki adó a termék kiskereskedelmi eladási árának 28,5 

százaléka 

* a finomra vágott fogyasztási dohány esetében a jövedéki adó a termék kiskereskedelmi 

eladási árának 52 százaléka, de legalább 12 460 forintra emelkedik kilogrammonként 

* egyéb fogyasztási dohány esetében a termék kiskereskedelmi eladási árának 32,5 százaléka, 

de legalább 12.460 forintra növekszik kilogrammonként  

* a közúti járművek üzemanyagaként felhasznált cseppfolyósított gáztermékek 71 850 Ft/ezer 

kg, az egyéb motorikus célú felhasználása 12 095 Ft/ezer kg adókötelezettség keletkezik, 

amely 2013. május 1.-jén tovább emelkedik 95 800 Ft/ezer kg-ra 

 

2013. január 1.-től hatályos jövedéki törvényváltozások  

Egyéb jövedéki termékek adómértékek változásai:  

* A pálinka, továbbá pálinka és méz vagy természetes aromaanyagok a felhasználásával készült 

alkoholtermékek, illetve a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének 

megfelelő szeszesitalok,valamint a finomszesz jövedéki adója:  333.385 Ft 

 

* Az EK rendelet mellékletében nevesítve nem szereplő úgynevezett "aromázott" szeszesitalok 

jövedéki adómértéke:  476.270 Ft 

 

* A bérfőzetett vagy magánfőzésben előállított párlat jövedéki adója (50 liter felett): 

 333.385 Ft 

 

* A sör adómértéke az adóalapra vetítve:  1.620 Ft 

 

* A sörfőzdében előállított sör adómértéke az adóalapra vetítve:  810 Ft 

 



Naprakész jövedéki hírek, információk a BOVA Consulting Kft. tanácsadójától. 

 

 
 

 

* A pezsgő adómértéke az adóalapra vetítve:  16.460 Ft 

 

* A köztes alkoholtermék adómértéke az adóalapra vetítve:  25.520 Ft 

 

 

Kereskedelmi gázolaj jövedéki adó visszatérítését igénybe vevő jogosultak körét érintő 

lényegi változások  

A hatálybalépést követően a jogszabály lehetőséget biztosít a kereskedelmi gázolaj jövedéki 

adójának havi rendszerességű visszaigénylésére. 

Az érintett gazdálkodások pénzügyi likviditását segíti, hogy e jogukkal a jelenlegi 

negyedéves, illetve éves visszaigénylési lehetőség mellett, havonta is, a tárgyhónapot követő 

hónap 20. napjától is élhetnek. 

Pozitívan módosult a jogszabály a kereskedelmi gázolaj jövedéki adó visszatérítését igénybe 

vevő jogosultak részére azáltal, hogy a hatósághoz bejelentett és nyilvántartásba vett 

adatokban bekövetkezett változást a változást követő 10 napon belül kötelesek bejelenteni. 

Számos esetben az adatváltozás késedelmes bejelentése az adó-visszaigénylési jog elvesztését 

eredményezte. 

A visszaigényelhető adó tekintetében nem történt változás. 

A szőlőbor egyszerűsített adóraktárakra vonatkozó eljárási szabályait érintő lényegi 

változások  

Egyszerűsített adóraktárban a gazdálkodók - a saját előállítású szőlőborból - évente legfeljebb 

10 ezer liter palackos erjesztésű pezsgőt állíthatnak elő, tárolhatnak, amelynek 

nyilvántartására és elszámolására a jelenleg érvényes elszámolási szabályokat lehet 

alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a pezsgő után keletkező adókötelezettséget minden év 

december 15-éig kell teljesíteni.  

Jövedéki biztosíték csökkenése a szeszfőzdék esetében  

* A kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdék jövedéki biztosítéka a jelenlegiről 200 ezer 

forintra mérséklődik. 

* A kereskedelmi főzdék esetében mennyiségi korlát meghatározás alapján elkülönül az 

üzemeltetésére vonatkozó jövedéki biztosíték nyújtási kötelezettség. Az éves szinten 

legfeljebb 20 hektoliter tiszta szesz tartalmú alkoholterméknek megfelelő mennyiséget 

előállító kereskedelmi szeszfőzdére a jövedéki biztosíték 2 millió forintra csökken a jelenlegi 

10 millió forintról.  

Bevezetésre kerül az úgynevezett "forgalmazói zárjegy"  

Gyakori és hatósági eljárások tömegét előidéző probléma a gyártók, forgalmazók 

(zárjegyfelhasználók) által felhelyezett zárjegyek sérülése, leválása, nem megfelelő 

ragasztása. Ennek érdekében bevezetésre kerül a "forgalmazói zárjegy", amely a 

kereskedelmi forgalomban tapasztalt, bármely okból sérültnek minősülő zárjegy hatósági 

bejelentése és igénylése mellett az alkoholterméken alkalmazható. 
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Ezáltal érdekeltté válnak a gazdálkodók, hogy a jövedéki hatósági eljárásokból adódó 

szankciókat a termékeik fokozottabb ellenőrzése mellett elkerülhessék. 

A jogszabály módosítása párhuzamosan lehetőséget teremt a sérült és hatósághoz bejelentett 

zárjegyű alkoholtermékek elkülönített (nem a raktárban) történő tárolására. 

A forgalmazói zárjegyet a kereskedelmi egység önállóan igényelheti, amennyiben a 

készletében sérült, levált zárjegyű alkoholterméket tapasztal.  

A zárjegyhibás termékekről külön leltárt kell felvenni, majd az árusított termékkészlettől 

elkülönítve hivatalos bejelentést kell tenni a vámhatóságnak, amely az értesítés és igény 

alapján a terméket a forgalmazó telephelyén zárjeggyel látja el. 

 

A bejelentés és zárjegy igénylésének módja a törvényben jogilag nem tisztázott, ennek 

szabályai nyilvánvalóan külön vhr.-ben kerülnek rögzítésre. Az alkoholtermék származását 

minden esetben maradéktalanul igazolni kell. 

 

 

3811 vámtarifaszám alá tartozó termékek szabályozását érintő jogszabályváltozások  

A 3811 vámtarifaszám alá tartozó termékek jövedéki besorolása egyes alszámok alapján 

különválik 

 

A 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 és a 3811 90 00 alszámok alá tartozó termékek az 

ellenőrzött ásványolaj termékkategóriába átkerülnek, ezért a továbbiakban az ide vonatkozó 

jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. 

Megfigyelt termék kategóriában kizárólag a 3811 21 00 és 3811 29 00 vámtarifaszám alatti - 

de csak az 5 liter vagy 5 kilogramm kiszerelést meghaladó mennyiségű termékek 

vonatkozásában. 

Az ellenőrzött ásványolajok között felsorolt vámtarifaszám egyes alszámai alá tartozó 

termékek üzemanyag adalékként történő felhasználásuknak megfelelően benzin vagy gázolaj 

adómértéke szerint kell adózni, az adó mértéke egyéb esetben 0 Ft. 

 

Ezzel párhuzamosan módosításra kerül a jövedéki biztosíték nyújtására vonatkozó 

szabályozás is azáltal, hogy a jövedéki engedélyes kereskedelem tekintetében a legfeljebb 5 

liter vagy 5 kilogramm kiszerelésű üzemanyag adalék felhasználás céljából végzett 

beszerzése, értékesítése esetén 1 millió Ft összegben kell jövedéki biztosítékot teljesíteni. 

 

A 3811. vámtarifaszám alá sorolható termékek pontos meghatározásáról bővebben ide 

kattintva tájékozódhat. 

Az ellenőrzött ásványolajnak minősülő 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 és a 3811 90 00 

vámtarifa alszámok alá tartozó termékek belföldi előállítása, kiszerelése - nem végezhető a 

továbbiakban felhasználói engedély birtokában - kizárólag csak egyébásványolaj-gyártó 

adóraktári engedéllyel, amelyre vonatkozó szabályozás ennek megfelelően módosításra és 

kiegészítésre került. 

Ha az egyébásványolaj-gyártó adóraktárban kizárólag csak a felsorolt vámtarifaszámú 

terméket állítanak elő, akkor a főszabálytól eltérően jövedéki biztosítékot 10-60 millió forint 

közötti összegben kell teljesíteni 

http://jovedekiugyintezes.hu/Excise_docs/3811_vamtarifaszam_asvanyolaj_adalekok.pdf
http://jovedekiugyintezes.hu/Excise_docs/3811_vamtarifaszam_asvanyolaj_adalekok.pdf
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Új önálló ásványolaj adóraktári kategória a "tiszta növényi olaj-gyártó adóraktár"  

Adóraktári engedély adható a tiszta növényi olajat a mezőgazdasági termelő által - kizárólag 

saját célú felhasználásra - termelt alapanyagból előállító üzemre. Az adóraktári engedély 

esetében a jövedéki biztosítékot az általános biztosítékszámítási szabályok alapján kell 

meghatározni, azonban ha a számított jövedéki biztosíték összege nem éri el az 500 ezer 

forintot, jövedéki biztosítékot nem kell teljesíteni. 

Az adóraktárban előállított tiszta növényi olaj - a törvényben jövedéki adóvisszaigénylési jog 

érvényesítésére meghatározott - mezőgazdasági művelési ágban történő - meghatározott 

mennyiségben történő - felhasználása esetében a felhasznált növényolaj esetében az 

üzemanyag célú gázolaj adómértékének 18%-ának megfelelő összegben keletkezik 

adókötelezettség. 

Az adókötelezettség pénzügyi teljesítést eredményező fokozott intézkedések  

A jövedéki törvény több ponton való módosításaként meghatározásra került, hogy akár az 

adóalany 100 ezer forintot meghaladó adótartozása, illetve az adókötelezettség késedelmes 

teljesítése, továbbá a vámhatóság által feltárt adóhiány megállapítása a gazdálkodó 

engedélyének azonnali visszavonását eredményezheti!!! 

Alkoholtermék regenerálás élelmiszer-ipari felhasználás esetén  

Élelmiszeripari felhasználásra keretengedéllyel rendelkező gazdálkodások is jogosulttá 

válnak az alkoholtermék regenárálással történő visszanyerésére.  

Új alkoholtermék adóraktár kategória - Utasellátó adóraktár  

A nemzetközi közforgalmú repülőtéren üzemeltetett - közvetlenül harmadik országba repülő 

repülőgépek fedélzetén az utasoknak részére felszolgált termékek tárolására szolgáló - 

raktárra alkoholtermék adóraktári engedély kérelmezhető.  

Mezőgazdaságban igénybe vett gázolaj jövedéki adó visszatérítését érintő korlátozás  

2014. január 1-jétől a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés 

kérelem kizárólag elektronikus formában nyújtható majd be. 

 

 

 

A jövedéki jog naprakész ismerete, illetve a változások folyamatos követése alapján 

teljes körű tanácsadást és jövedéki ügyintézést biztosítunk és kínálunk Partnereinknek. 

Elérhetőségeink:  

mail: info@bovaconsulting.hu 

web: www.bovaconsulting.hu, illetve www.jovedekiugyintezes.hu 
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