A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII.
törvény
Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő

Egyszerűsített adóraktár
 Általánostól eltérő szabályozás
• Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani a palackos
erjesztésű habzóbor után kivéve, ha az Art. szerint
kockázatos adózó, akkor 250 ezer Ft,
• Nem kötelező az elektronikus nyilvántartás vezetés
• Nincs napi adatszolgáltatási kötelezettség

Egyszerűsített adóraktári engedély feltétele I
 A kérelmező

• nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
alatt,
• nincs meg nem fizetett köztartozása, tb-járulék tartozása
részletfizetési vagy fizetési halasztás kivételével,
• rendelkezik a tevékenység végzéséhez előírt hatósági
engedéllyel,
• a tevékenység végzéséhez és az ellenőrzések folytatásához
szükséges tárgyi feltételek adottak,
• büntetlen előéletűnek minősül*
* Jöt. 14. § (1) g) pont

Egyszerűsített adóraktári engedély feltétele II
• adóraktárként használt ingatlan, helyiség használati jogcímét igazoló
okirat bemutatása,
• az adóraktári telephely helyszínrajza – a tárolóedények helye,
azonosító jele, űrtartalom szerint feltüntetve,
• NÉBIH által kiadott borászati üzemengedély,
• papír alapú okmányok (BKO, EKO) aláírására jogosult személyek
aláírás mintája*
• a termék előállítás, felhasználás és biztonságos tárolás, a mennyiségi
számbavételéhez szükséges tárgyi feltételek megléte,
• az adó-és vámhatósággal kapcsolatot tartó személy kijelölése és
bejelentése
•

* Jöt. vhr.2. § (2) bekezdés g) pontja

Egyszerűsített adóraktárban előállítható,
tárolható termékek

 csendes bor –

szőlő feldolgozással, szőlőmust erjesztésével,
palackozás, tárolás, bérmunka is

 habzóbor – kizárólag saját előállítású csendes borból palackos
erjesztéssel (max: 10.000 palackos készlet)

 egyéb csendes erjesztett ital kizárólag – Jöt. 129. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti „palackos fröccs” előállítás, palackozás,
tárolás, bérmunka is.

Egyszerűsített adóraktár nyilvántartása
 Terméknyilvántartás - 27/2011.(IV. 12.) VM rendelet
szerinti szőlőbor-pincekönyv
• papír alapú nyomtatvány
 hitelesítése: a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet szerint (folyamatban
lévő módosítás)

• elektronikus nyilvántartás
az előírt feltételeknek megfelelő számítógépes programmal jóváhagyás
a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet szerint (folyamatban lévő módosítás)

 Hivatalos zár felhasználás nyilvántartás
• papír alapon
 hitelesítése: adó- és vámhivatal

• elektronikus nyilvántartás
 az előírt feltételeknek megfelelő számítógépes programmal

Egyszerűsített adóraktár adatszolgáltatása
 Nincs napi adatszolgáltatási kötelezettség
 Évente egyszer, a borpiaci év végén
• hegyközségnek az ISZBIR-en keresztül
 saját termelésű és vásárolt szőlőmennyisége,
 előállított, tárolt, kitárolt csendes és habzó bor mennyisége,
 készletváltozások (pl. beszerzés, bérmunka, melléktermék),
 borpiaci év tényleges zárókészlete
 hivatalos zár készletelszámolás
• adóbevallás, adófizetési kötelezettség
 szabadforgalomba bocsátott palackos erjesztésű habzóbor után

 Bejelentési kötelezettség
• engedélyben megadott adatok változásáról - 8 napon belül a területileg
illetékes vámhatóság részére
• termelői borkimérés kitelepüléséről

Egyszerűsített adóraktár szállítási okmánya
 Belföldi szállítás:
• borkísérő okmány (BKO) vagy
• számla a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet szerint

 Tagállamba adófelfüggesztéssel történő szállítás:
• EMCS-en keresztül e-TKO



Tagállamba szabadforgalomba bocsátással :
• egyszerűsített kísérő okmány (EKO)



Tagállamon keresztül harmadik országba:
• EMCS-en keresztül e-TKO



Közvetlenül harmadik országba:
• Egységes vámokmány (EV) és BKO

Egyszerűsített adóraktár
termékforgalmazása
 Hivatalos zárat kell felhelyezni
•

belföldön a 2 litert meghaladó kiszerelésű
 csendes bor

 egyéb csendes erjesztett ital
szállítása, értékesítése esetén
• kivétel

 termelői borkimérés keretében történő értékesítés esetén – kivéve az
egyszerűsített adóraktár és a termelői borkimérésként működő saját üzlet
közötti szállítás
 bag-in-box kiszerelés

Egyszerűsített adóraktár
termékforgalmazás iránya szállítási okmánya I
 Betárolás
• Adófelfüggesztéssel
 egyszerűsített adóraktárból (palackos habzóbor kivételével)- BKO

 adóraktárból (bérmunkában előállított) - e-TKO
 kisüzemi bortermelőtől (kizárólag csendes bor) - BKO
 tagállami adóraktárból - e-TKO

 tagállamon keresztül harmadik országból - e-TKO
 közvetlenül harmadik országból - Egységes Vámokmány a vámkezelés
helyéig és BKO a belföldi szállításhoz

Egyszerűsített adóraktár
termékforgalmazás iránya szállítási okmánya II
 Kitárolás
• Adófelfüggesztéssel
 egyszerűsített adóraktárba (palackos habzóbor kivételével) - BKO
 adóraktárba (alapanyagként, palackozásra) - BKO
 kisüzemi bortermelőnek (bérpalackozott csendes bor) - BKO
 tagállami adóraktárba - e-TKO
 tagállamon keresztül harmadik országba - e-TKO
 közvetlenül harmadik országba - BKO a vámkezelés helyéig és EV

Egyszerűsített adóraktár
termékforgalmazás iránya szállítási okmánya III
 Kitárolás
• Szabadforgalomba bocsátással
 tagállami kereskedőnek- EKO

 jövedéki engedélyes kereskedőnek- BKO (vagy ezt helyettesítő számla)
 jövedéki kiskereskedőnek- BKO
 végsőfogyasztónak közvetlenül az egyszerűsített adóraktárban - BKO

 Végsőfogyasztónak termelői borkimérés keretében egyszerűsített
adóraktárban ( kizárólag csendes bor) - BKO (összevont)
 termelői borkimérés helyére szállítás (kizárólag csendes bor) (saját
használatú üzletbe, kitelepülés helyére) - BKO

Kisüzemi bortermelői kategória

Kisüzemi bortermelő lehet az a borászati üzem
engedéllyel rendelkező gazdálkodó:
 aki önállóan, más borászati üzemtől jogilag és
gazdaságilag függetlenül,
 jogi és gazdasági kapcsolatban lévő másik borászati
üzemmel együttesen

teljesíti a feltételeket
 családtagok közössége

Kisüzemi bortermelés feltételei
 Az utolsó három borpiaci év átlagában maximum 1 000 hl
csendes bort állít elő,
 csak saját termelésű és/vagy belföldön vásárolt szőlőt dolgoz
fel csendes bornak,
 sűrített szőlőmust, finomított mustsűrítmény kivételével
borászati terméket másik tagállamból vagy harmadik országból
nem vásárol,
 maximum 10 000 liter habzóbornak minősülő palackos
erjesztésű pezsgőt állít elő, és a készlet ezt a mennyiséget nem
haladja meg,
 az Art. szerint nem minősül kockázatos adózónak

Kisüzemi bortermelői státusz megszűnése
 Egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelmet
kell benyújtania a kisüzemi bortermelőnek:
• Bármely feltétel nem teljesülése esetén
 a feltétel nem teljesülését követő hónap15-ig napjáig

• Kockázatos adózóvá válás esetén
 haladéktalanul

Kisüzemi bortermelő nyilvántartása
 Nyilvántartás a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet szerint
(folyamatban lévő módosítás)
• papír alapú nyomtatvány
 hitelesítése: a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet szerint (folyamatban
lévő módosítás)

• elektronikus nyilvántartás
az előírt feltételeknek megfelelő számítógépes programmal
jóváhagyás a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet szerint (folyamatban
lévő módosítás)

 Hivatalos zár felhasználás nyilvántartás
• papír alapon
 hitelesítése: adó- és vámhivatal
• elektronikus nyilvántartás
 az előírt feltételeknek megfelelő számítógépes programmal

Kisüzemi bortermelő adatszolgáltatása
 Adatszolgáltatás évente egyszer, a borpiaci év végén
• Hegyközségnek – ISZBIR-en keresztül
 saját termelésű és vásárolt szőlőmennyiség,
 előállított, tárolt, kitárolt csendes és habzó bor mennyiség,
 készletváltozások ,
 borpiaci év tényleges zárókészlete
 hivatalos zár készletelszámolás
• Adóbevallás, adófizetési kötelezettség
 szabadforgalomba bocsátott palackos erjesztésű habzóbor után

Kisüzemi bortermelő szállítási okmánya
 Belföldi szállítás:
• borkísérő okmány (BKO) vagy
• számla a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet szerint

 Tagállamba adófelfüggesztéssel történő szállítás:
• EMCS-en keresztül e-TKO



Tagállamba szabadforgalomba bocsátással :
• egyszerűsített kísérő okmány (EKO)



Tagállamon keresztül harmadik országba:
• EMCS-en keresztül e-TKO



Közvetlenül harmadik országba:

• Egységes vámokmány (EV) és BKO
EMCS-en keresztül e-TKO-val történő szállítás feltétele kisüzemi bortermelő
előzetes vámhatósági regisztrációja

Kisüzemi bortermelő
termékforgalmazása I
 Hivatalos zárat kell felhelyezni
• belföldön a 2 litert meghaladó kiszerelésű csendes bor szállítása,
értékesítése esetén
• kivétel
 termelői borkimérés keretében történő értékesítés esetén – kivéve a
borászati üzem és a termelői borkimérésként működő saját üzlet közötti
szállítás

 bag-in-box kiszerelés

Kisüzemi bortermelő
termékforgalmazása II
 Betárolás
• Adófelfüggesztéssel
 egyszerűsített adóraktárból (bér palackozott csendes bor) - BKO

 Kitárolás
• Adófelfüggesztéssel
 egyszerűsített adóraktárba (bérpalackozásra) - BKO

 adóraktárba (alapanyagként) - BKO
 tagállami adóraktárba - e-TKO
 tagállamon keresztül harmadik országba - e-TKO
 közvetlenül harmadik országba - BKO a vámkezelés helyéig és EV

Kisüzemi bortermelő
termékforgalmazása III
 Kitárolás
• Szabadforgalomba bocsátással
 tagállami kereskedőnek- EKO

 jövedéki engedélyes kereskedőnek- BKO (vagy ezt helyettesítő számla)
 jövedéki kiskereskedőnek- BKO
 végsőfogyasztónak közvetlenül a borászati üzemben- BKO

 végsőfogyasztónak termelői borkimérés keretében a borászati üzemben (
kizárólag csendes bor) - BKO (összevont)
 termelői borkimérés helyére szállítás (kizárólag csendes bor) (saját
használatú üzletbe, kitelepülés helyére) - BKO

Egyszerűsített adóraktár és
kisüzemi bortermelői tevékenység

Előállítás

csendes bor (szőlőbor)
habzó bor (palackos erjesztésű pezsgő)

Bérmunka
Beszerzés

Értékesítés

Egyszerűsített
adóraktár

Kisüzemi
bortermelő



 3 borpiaci év átlagában
1 000 hl alatt
 10 000 liter

 10 000 liter

egyéb csendes bor („palackos fröccs”)
kivéve – habzó bor (palackos erjesztésű pezsgő)
szőlő
szőlőmust






sűrített, finomított must
csendes bor (szőlőbor)
habzó bor (palackos erjesztésű pezsgő)




egyéb csendes bor („palackos fröccs”)
termelői borkimérés (kizárólag csendes bor)








jövedéki engedélyes kereskedőnek
jövedéki kiskereskedőnek
tagállamba
harmadik országba


 Belföldön előállított
alkohol:1,2 tf% alatt









Egyszerűsített adóraktárra vonatkozó átmeneti
rendelkezés
 Egyszerűsített adóraktári tevékenység további folytatása:
• nyilatkozat a vámhatóságnak 2017. március 10-ig,
• vámhatóság megküldi az új engedélyokirat tervezetét 2017. március 15-ig,
• engedélyokirat tervezet észrevételezése 2017. március 23-ig,
• új egyszerűsített adóraktári engedély kiadása 2017. március 29-ig,
• régi egyszerűsített adóraktári engedély visszavonása 2017. március 31-ével

 Áttérés kisüzemi bortermelésre 2017. április1-ig
• nyilatkozat a vámhatóságnak 2017. március 10-ig,
• a kisüzemi bortermelői feltételek vizsgálata nélkül az egyszerűsített
adóraktári engedély visszavonása 2017. március 31-ei hatállyal
• az adóraktári engedély visszavonása miatt nem kell készletfelvételt végezni.

Egyszerűsített adóraktár áttérése kisüzemi
bortermelésre
 Áttérés kisüzemi bortermelésre 2017. április 1 után
• Nyilatkozat a kisüzemi bortermelés feltételeinek teljesítéséről
• Vámhatóság vizsgálja a nyilatkozat tevő:
 jogi és gazdasági függetlenségét
 előállított szőlőbor mennyiségét (3 borpiaci év, vagy megkezdett borpiaci
évek átlaga)
 tárolt jövedéki termékek körét
 borászati termékek beszerzését
• Utolsó három borpiaci év:
 2013. augusztus 1.- 2014. július 31.,
 2014. augusztus 1. - 2015. július 31.,
 2015. augusztus 1. - 2016. július 31.

• Feltételek teljesülése esetén az egyszerűsített adóraktári engedély
visszavonása
• A kisüzemi bortermelői tevékenység az egyszerűsített adóraktári engedély
visszavonását követően kezdhető meg a nyilvántartás változatlan tartalmú
további vezetésével, készletfelvétel nélkül

A borászati termékek besorolása jövedéki
termékkategória szerint
Jövedéki termékkategóriák
(a 92/83/EGK irányelvnek
megfelelően)

A 1308/2013/EU rendelet szerinti termékkategóriák:

csendes bor

-

habzóbor

-

egyéb csendes erjesztett ital egyéb habzó erjesztett ital
köztes alkoholtermék

-

bor
gyöngyöző bor – szén-dioxid hozzáadásával készült is –
nem gomba formájú dugóval lezárt palackban)
még erjedésben levő újbor
részben erjedt szőlőmust
pezsgő, minőségi pezsgő
habzóbor – szén-dioxid hozzáadásával készült
gyöngyöző bor – szén-dioxid hozzáadásával készült is –
gomba formájú dugóval lezárt palackban)

nem borászati termék (pl: palackozott fröccs)
nem borászati termék (pl.: erjesztett italok széndioxiddal
dúsított keveréke)
likőrbor, vermut

Alkoholtartalmú jövedéki termékkategória
változás
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki
adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól
bor

2016. évi XLVIII. törvény a
jövedéki adóról

-

szőlőbor

 csendes bor

-

egyéb bor

 egyéb csendes erjesztett ital
 habzó bor

pezsgő

 egyéb habzó erjesztett ital
köztes alkoholtermék

alkoholtermék

-

csendes

 köztes alkoholtermék

-

habzó

 egyéb habzó erjesztett ital
 köztes alkoholtermék
 alkoholtermék

Köszönöm a figyelmet!

