
A szállító jövedéki státusza    Szükséges engedély típusa    Továbbértékesítési csatornák (belföld) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADÓRAKTÁR 

(warehouse keeper) 

(más tagállamban) 

ADÓRAKTÁR 

BEJEGYZETT 

KERESKEDŐ  

(kiskereskedő vagy jövedéki 

engedélyes nagykereskedő) 

KÖZÖSSÉGI 

KERESKEDŐ 

(más tagállamban) 

FELHASZNÁLÓI 

ENGEDÉLYES  

(egyéb ellenorzott ásványolaj, 

teljesen denaturált 

alkoholtermék) 

JÖVEDÉKI 

ENGEDÉLYES  

(közösségi kereskedő és/vagy 

importáló) 

ADÓRAKTÁR 

FELHASZNÁLÓI 

ENGEDÉLYES  

 (egyéb ellenorzott 

ásványolaj) 

JÖVEDÉKI 

ENGEDÉLYES  

(belföldi nagykereskedő) 

NEM JÖVEDÉKI 

ENGEDÉLYES  

(belföldi kiskereskedő) 

VÉGFOGYASZTÓ 

Kereskedelmi és áruszállítási lehetőségek feltételrendszere 

Az egyes jövedéki engedélytípusokhoz (státuszokhoz) tartozó feltételrendszerekről, a beszerezhető termékek köréről, fajtájáról, illetve a 

kereskedelmi lehetőségekről weboldalunkon további információk is megtalálhatók. Az engedélyezéssel és a jövedéki eljárásokkal 

kapcsolatos tájékoztatásért és az ügyintézési feladatok ellátásáért forduljon hozzánk bizalommal 

BOVA Consulting Kft. 

EU-n kívüli 

 3. ország 

(import) 

EU-n kívüli 

 3. országból 

(bejegyzett feladói 

státusszal) 
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ADÓRAKTÁR 

(warehouse keeper) 

(más tagállamban) 

EU-ban kisüzemi 

bortermelő 

 

 

 

ADÓRAKTÁR 

 

ADÓRAKTÁR 

(belföld és EU) 

FELHASZNÁLÓI 

ENGEDÉLYES  

 (egyéb ellenorzott 

ásványolaj, denaturált alk.) 

JÖVEDÉKI 

ENGEDÉLYES  

(belföldi nagykereskedő) 

NEM JÖVEDÉKI 

ENGEDÉLYES  

(belföldi kiskereskedő) 

VÉGFOGYASZTÓ 

Kereskedelmi és áruszállítási lehetőségek feltételrendszere 

adóraktár esetében 

Az egyes jövedéki engedélytípusokhoz (státuszokhoz) tartozó feltételrendszerekről, a beszerezhető termékek köréről, fajtájáról, illetve a 

kereskedelmi lehetőségekről weboldalunkon további információk is megtalálhatók. Az engedélyezéssel és a jövedéki eljárásokkal 

kapcsolatos tájékoztatásért és az ügyintézési feladatok ellátásáért forduljon hozzánk bizalommal 

BOVA Consulting Kft. 

EU-n kívüli 

 3. országból 

(bejegyzett feladói 

státusszal) 

Egyszerűsített 

ADÓRAKTÁR 

(EAR) 

Magyar kisüzemi 

bortermelő 

BEJEGYZETT 

KERESKEDŐ (EU) 

EXPORT 

EU-n kívüli  3. országba 
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ADÓRAKTÁR 

 

EU-ban kisüzemi 

bortermelő 

 

 

 

JÖVEDÉKI ENGEDÉLY 

 

ADÓRAKTÁR 

(belföld és EU) 

FELHASZNÁLÓI 

ENGEDÉLYES  

 (egyéb ellenőrzött 

ásványolaj) 

JÖVEDÉKI 

ENGEDÉLYES  

(belföldi nagykereskedő) 

NEM JÖVEDÉKI 

ENGEDÉLYES  

(belföldi kiskereskedő) 

VÉGFOGYASZTÓ 

Kereskedelmi és áruszállítási lehetőségek feltételrendszere 

jövedéki engedélyes esetében 

Az egyes jövedéki engedélytípusokhoz (státuszokhoz) tartozó feltételrendszerekről, a beszerezhető termékek köréről, fajtájáról, illetve a 

kereskedelmi lehetőségekről weboldalunkon további információk is megtalálhatók. Az engedélyezéssel és a jövedéki eljárásokkal 

kapcsolatos tájékoztatásért és az ügyintézési feladatok ellátásáért forduljon hozzánk bizalommal 

BOVA Consulting Kft. 

EU-n kívüli 

 3. országból 

Egyszerűsített 

ADÓRAKTÁR 

(EAR) 

Magyar kisüzemi 

bortermelő EXPORT 

EU-n kívüli  3. országba 

JÖVEDÉKI 

ENGEDÉLYES  

(belföldi 

nagykereskedő) 

 

EU-ból  

(szabadforgalomban) 
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