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Tájékoztató vendéglátó üzletek és szállodák számára, 

az új jövedéki törvény (2016. évi LXVIII. törvény) 
és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendelet 

(45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet) 2017. 07. 01-étől lép életbe. 
 
 
 
Jövedéki termék beszerzése: 

 
Vendéglátó üzletek, kereskedelmi szálláshelyek: 
68. § (1) A jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket belföldön csak 
- jövedéki engedélyes kereskedőtől, 
- kisüzemi bortermelőtől, 
- adóraktár engedélyesétől (ideértve a megszűnt adóraktárt az engedély hatályvesztését 

követő 30 napig), 
- termékét adóraktárban tároló személytől és 
- felhasználói engedélyestől 
szerezhet be. 
 (2) A jövedéki kiskereskedő egyedi, az állami adó- és vámhatóság által előzetesen 

engedélyezett esetben az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül mástól is 
beszerezhet jövedéki terméket. 

(3) A jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be, kivéve 
adóraktárból vagy kisüzemi bortermelőtől 200 ezer forintot meg nem haladó értékű jövedéki 
termék beszerzését. 
 
 

Ital nagykerek 
67. § (1) Az állami adó- és vámhatóság engedélyével folytatható 
a) a 
ac) szabadforgalomba bocsátott sörrel, csendes és habzóborral, egyéb csendes és habzó 

erjesztett itallal, köztes alkoholtermékkel és alkoholtermékkel, valamint 
ad) szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmánnyal 

a kereskedelemről szóló törvény szerinti nagykereskedelmi tevékenység. 
 

b) szabadforgalomba bocsátott sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett 
ital, köztes alkoholtermék, alkoholtermék és dohánygyártmány importálása és exportálása, 
ha a termék nem az azt szállító magánszemély saját felhasználását szolgálja, 

c) szabadforgalomba bocsátott sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett 
ital, köztes alkoholtermék, alkoholtermék és dohánygyártmány másik tagállamból belföldre 
és belföldről másik tagállamba a 62. § szerinti kereskedelmi céllal történő szállítása. 

 
(2) A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket belföldön csak adóraktár 

engedélyesétől (ideértve a megszűnt adóraktárt az engedély hatályvesztését követő 30 napig), 
termékét adóraktárban tároló személytől, felhasználói engedélyestől, kisüzemi bortermelőtől és 
jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezhet be. 
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(3) A jövedéki engedélyes kereskedő - a (2) bekezdéstől eltérően - a jövedéki kiskereskedő 

vagy végfelhasználó részére értékesített jövedéki termékeket vagy azok egy részét a jövedéki 
kiskereskedő vagy végfelhasználó kérésére visszavásárolhatja. 

(4) A jövedéki engedélyes kereskedő egyedi, az állami adó- és vámhatóság által előzetesen 
engedélyezett esetben a (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül mástól is 
beszerezhet jövedéki terméket. 

(5) A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet 
be és nem értékesíthet. 

(6) Az (5) bekezdéstől eltérően 
b) jövedéki termék magánszemély részére 

készpénzfizetéssel is értékesíthető. 
(7) A jövedéki termék értékesítéséről a jövedéki engedélyes kereskedő olyan számlát állít ki, 

amelyen feltünteti a jövedéki termék KN-kódját és az engedélyének számát. 
 
 
Jövedéki termék értékesítése, tárolása vendéglátás, szálláshely szolgáltatás keretében: 
 
A vendéglátás és szálláshely szolgáltatás keretében kizárólag jövedéki kiskereskedői 
tevékenység folytatható, azaz 
szabadforgalomba bocsátott sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, 
köztes alkoholtermék, alkoholtermék értékesítése 
kizárólag végső felhasználó részére. 
 

97. § A jövedéki termék birtokosának a birtokolt jövedéki termék eredetét és a birtoklás 
jogszerűségét hitelt érdemlően igazolnia kell (számla másolattal vagy szállítólevéllel). 
 
A jövedéki termékek legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett bélyeg a 
zárjegy, ennek meglétét, a jövedéki termék felbontását megelőző sértetlenségét, eredetiségét, 
megfelelőségét vizsgálja a hatóság. 

 
 

Bontott jövedéki termék tárolása a vendéglátó üzletben 
70. § (1) A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-

szolgáltatást folytató jövedéki kiskereskedő üzletében és az ahhoz tartozó raktárában - a 
vendégeknek már kiszolgált termékek kivételével - 2 liter alatti kiszerelésű 
alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból a végrehajtási 
rendeletben meghatározott mennyiségű bontott termék az abban meghatározott 
feltételekkel tárolható. 

 
41. § (2) A Jöt. 70. § (1) bekezdése szerinti jövedéki kiskereskedő az ott meghatározott 

termékből az üzletben akkor tarthat 2 liter alatti kiszerelésű termékből választékonként 
ötnél, 2 literes vagy azt meghaladó kiszerelésű termékből választékonként egynél több 
bontott kiszerelést, ha a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
kormányrendelet szerinti alkalmi rendezvényen történő értékesítést végez, a bontott 
kiszerelésű termékeket az üzlet elkülönített részében tartja, és az elkülönítetten tartott 
termékekről olyan nyilvántartást vezet naprakészen és zár le havonta, amely tartalmazza 

a) az alkalmi rendezvény 
aa) időpontját, 
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ab) helyét, 
b) a bontott termék beazonosítható módon megadott adatait (márka, kiszerelés, darabszám) 

és 
c) a bontott termék felhasználásának időpontját. 
 

Jövedéki termék értékesítése elvitelre: 
70. § (2) Vendéglátást folytató jövedéki kiskereskedő 
a) elvitelre csendes bort és egyéb csendes erjesztett italt csak 25 litert meg nem haladó 

kiszerelésben, 
b) 25 litert meghaladó kiszerelésű csendes bort italadagoló szerkezeten keresztül vagy az 

állami adó- és vámhatóság által előzetesen jóváhagyott átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján 
forgalmazhat. 

 
 

Jövedéki termék értékesítése alkalmi rendezvényen: 
70. § (3) Sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes és habzó erjesztett italt, köztes 

alkoholterméket és alkoholterméket jövedéki kiskereskedő a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, a kereskedelemről 
szóló törvény szerinti közterületi értékesítés keretében, vásáron vagy piacon akkor 
forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak - a végrehajtási rendeletben meghatározott 
adattartalommal - az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal bejelentést 
tesz. 
 

41. § (3) A Jöt. 70. § (3) bekezdése szerinti bejelentés tartalmazza 
a) jövedéki kiskereskedő 
aa) nevét, 
ab) címét, 
ac) adószámát, 
ad) működési engedély számát vagy nyilvántartásba vételi számát, 
b) az értékesítés 
ba) kereskedelmi szabályok szerinti formáját, 
bb) helyét, 
bc) kezdésének tervezett időpontját, 
c) rendszeres időközönként ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési napokat és az egyes 

napokon az értékesítés kezdő és befejező időpontját, 
d) a forgalmazott jövedék termék raktározására szolgáló címet (helyrajzi számot) és 
e) a forgalmazott jövedéki termék megnevezését. 

 
 
Mozgóbolt: 
69. § (1) Jövedéki kiskereskedő a kereskedelemről szóló törvény szerinti mozgóbolt útján a 

(2) bekezdés szerinti jövedéki terméket abban az esetben forgalmazhat, ha az állami adó- és 
vámhatóságnak a mozgóbolton keresztül történő értékesítés megkezdését - a végrehajtási 
rendeletben meghatározott adattartalommal - legkésőbb 5 munkanappal megelőzően 
bejelenti. 

 
41. § (1) A Jöt. 69. § (1) bekezdése szerinti, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített 

nyomtatványon megtett bejelentés tartalmazza 
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a) a jövedéki kiskereskedő 
aa) nevét, 
ab) adószámát, 
ac) működési engedély számát vagy nyilvántartásba vételi számát, 
b) az ellátott települések, értékesítési megállóhelyek 
ba) megnevezését és helyét, 
bb) megközelítési útvonalát, 
bc) nyitvatartási idejét, 
c) a forgalmazott jövedék termék raktározására szolgáló címet (helyrajzi számot), 
d) a tevékenység megkezdésének időpontját, 
e) a mozgóboltként üzemelő közúti gépjármű típusát, forgalmi rendszámát és 
f) a forgalmazott jövedéki termék megnevezését. 
 
(2) Mozgóbolt útján 
b) sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és 

alkoholtermék kiszerelve, 
c) dohánygyártmányok esetén a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 

dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvénynek megfelelően 
értékesíthető. 
 
 
Jövedéki termék szállítása: 
 
64. § Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldi címről belföldi címzett részére 
kereskedelmi céllal a végrehajtási rendeletben meghatározott adatokat tartalmazó 
szállítólevéllel szállítható. 
 
 
Jövedéki termék visszáruzása: 
 
A jövedéki kiskereskedő részére értékesített jövedéki termékeket vagy azok egy részét a 
jövedéki kiskereskedő kérésére a jövedéki engedélyes kereskedő visszavásárolhatja. 
 
 
Jövedéki termék selejtezése, megsemmisülése: 
 
Jövedéki kiskereskedő a jövedéki termékek selejtezése, megsemmisítése, eltűnése esetében is 
az általános számviteli és adójogi szabályok szerint köteles eljárni.  
 
 
Jövedéki ellenőrzés, szankciók jövedéki törvénysértés esetére 
 

96. § (2) A helyszíni ellenőrzéshez az Art. szerinti általános megbízólevélnek az állami adó- 
és vámhatóság tagjának intézkedésre jogosító szolgálati igazolványa minősül. 

(3) A jövedéki termék szállításának helyszíni ellenőrzésekor jogsértés hiányának 
megállapítása esetén csak abban az esetben kell jegyzőkönyvet kiállítani, ha azt az ellenőrzött 
személy kéri. Az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés tényét jegyzőkönyv készítésének 
hiányában a szállítási okmányon rögzíti. 
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 (9) Az állami adó- és vámhatóság részére adatszolgáltatás keretében megküldött és az uniós 

számítógépes rendszerben megadott adatok elemzését az állami adó- és vámhatóság külön 
ellenőrzés elrendelése nélkül, folyamatosan végzi. A kötelezettségszegést fel nem táró 
adatellenőrzésről jegyzőkönyvet nem készít, arról az ellenőrzöttet nem értesíti. 
(10) Kötelezettségszegést fel nem táró jövedéki ellenőrzésről az állami adó- és vámhatóság a 
végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalmú egyszerűsített jegyzőkönyvet készít. 
 
 
Üzlet bezárás: 

107. § (1) A jövedéki termékkel kereskedelmi tevékenységet folytató, a 64-73. §-ban – 
amelyek vonatkozó előírásai a szövegben fentebb megtalálhatóak – meghatározott 
kötelezettségeket megszegő személlyel szemben az Art. szerinti, az adóköteles tevékenység 
célját szolgáló helyiség lezárása intézkedés alkalmazható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés tartama az első jogsértés alkalmával 12, ismételt 
előfordulás esetén 30, majd minden további jogsértés alkalmával 60 nyitvatartási napig 
terjedhet. 

(3) Az ismételt jogsértéshez kapcsolódó (2) bekezdés szerinti szabályok nem alkalmazhatóak, 
ha a két egymást követő ugyanolyan jogsértés elkövetése - ha annak pontos időpontja nem 
állapítható meg, feltárása - között 2 év eltelt. 

(4) Nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti intézkedés, ha a jogsértéssel érintett sör, 
csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék vagy 
alkoholtermék mennyisége nem haladja meg a 10 litert. 
 
Jövedéki bírság: 

100. § (1) Az a személy, aki az e törvényben meghatározott kötelezettségét megszegi, 
jövedéki bírsággal sújtandó. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés a központi költségvetésnek vagyoni 
hátrányt okoz, a jövedéki bírság mértéke a központi költségvetésnek okozott vagyoni 
hátrány mértékének kétszeresétől ötszöröséig terjedő összeg, de legalább 30 ezer forint. 

 (4) A jövedéki ellenőrzés során feltárt olyan, az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségszegés esetén, ahol a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány 
összege a 20 ezer forintot, dohánygyártmány esetén a 28 ezer forintot nem haladja meg, a 
jövedéki ellenőrzést végző gyorsított eljárás keretében a helyszínen jövedéki bírságot szabhat 
ki és szedhet be. Ebben az esetben a lefoglalt jövedéki terméket el kell kobozni, ha a termék 
birtokosa a törvénysértés tényét elismeri, továbbá a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást 
tudomásul veszi és jogorvoslati jogáról lemond. Gyorsított eljárás esetén a (2) és (3) 
bekezdéstől eltérően a jövedéki bírság összege 20 ezer forint, dohánygyártmány esetén 28 ezer 
forint. Ha a gyorsított eljárás feltételei nem állnak fenn, az ellenőrzést végző az általános 
szabályok szerint jár el. 

(5) Ha a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő kétséget 
kizáróan adózott termékeket forgalmaz, de nem rendelkezik jövedéki engedéllyel, a 
kivetendő jövedéki bírság alapja a kereskedő termékköre szerinti jövedéki engedélyhez e 
törvényben előírt jövedéki biztosíték összegének és azon napok számának szorzata, amely 
alatt a kereskedő a jövedéki bírság kivetéséig engedély nélkül folytatta tevékenységét. A 
jövedéki bírság mértéke a bírságalapnak és a jövedéki bírság kivetése időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat kétszerese 365-öd részének a szorzata, de legalább 500 ezer 
forint. 
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(6) A (2), (5), (8) és (9) bekezdés alá nem tartozó kötelezettségszegések esetén a 

magánszemély 300 ezer forintig, a gazdálkodó szervezet 750 ezer forintig terjedő jövedéki 
bírsággal sújtható. 

(7) A (2), az (5) és a (6) bekezdés szerinti jövedéki bírságra az Art.-nak a megbízható és a 
kockázatos adózói minősítésnek az adóbírság és a mulasztási bírság felső határát módosító és 
az ezek kiszabásával kapcsolatos szabályait alkalmazni kell. 

101. § A jövedéki bírság összege kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból 
vagy kérelemre mérsékelhető, kiszabása mellőzhető. A mellőzés abban az esetben 
alkalmazható, ha a körülményekből megállapítható, hogy a jogsértő személy az adott 
helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el. A jövedéki bírság mérséklésénél az eset 
összes körülményét mérlegelni kell, különösen a szabálytalansággal érintett termék, a hamis, 
hamisított vagy jogtalanul megszerzett zárjegy és hivatalos zár mennyiségét, a központi 
költségvetésnek okozott vagyoni hátrány nagyságát, keletkezésének körülményeit, a jogsértő 
személy jogellenes magatartásának súlyát. 
 
 
Lefoglalás, elkobzás: 

102. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a jövedéki ügyben folytatott eljárása során a 
tényállás tisztázása, továbbá az e törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében bármely 
dolgot - az élő állat kivételével - lefoglalhat. 

(2) A lefoglalást elrendelő végzéssel szemben az ügyfél - a 100. § (4) bekezdése szerinti eset 
kivételével - jogszabálysértésre hivatkozással kifogással élhet. A kifogást a végzés közlésétől 
számított 8 napon belül kell benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz. A kifogást az állami 
adó- és vámhatóság a benyújtástól számított 15 napon belül bírálja el. A kifogásnak a lefoglalás 
végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

(3) A lefoglalást meg kell szüntetni arra a dologra, amire a jövedéki eljárás eredményes 
lefolytatása érdekében már nincs szükség. 

(4) A lefoglalt dolog annak adható ki, aki a tulajdonjogát minden kétséget kizáróan igazolja 
vagy annak, akitől azt az állami adó- és vámhatóság lefoglalta feltéve, hogy az illető a jogszerű 
birtoklás tényét igazolta. Ha a lefoglalás megszüntetéséről rendelkező végzés közlését követő 
3 munkanapon belül nem történt meg a kiadni rendelt dolog átvétele, a kiadás feltétele, hogy a 
lefoglalás megszüntetéséről rendelkező végzés közlésének napját követő nap és a kiadni rendelt 
termék, dolog és eszköz kiadásának napja közötti időtartamra eső tárolási költséget az állami 
adó- és vámhatóság részére igazoltan megtérítsék. 
___________________________________________________________________________ 
 
A legfontosabb fogalmak törvényi magyarázata: 
 
27. jövedéki kiskereskedelmi tevékenység:  
szabadforgalomba bocsátott 
- sörrel, csendes és habzóborral, egyéb csendes és habzó erjesztett itallal, köztes 
alkoholtermékkel és alkoholtermékkel, valamint 
- dohánygyártmánnyal 
a kereskedelemről szóló törvény, valamint a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és 
a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységről szóló törvény szerint folytatott 
kiskereskedelmi tevékenység; 
 
28. jövedéki kiskereskedő: jövedéki kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy; 
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29. jövedéki termék: az energiatermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és 
habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék és a dohánygyártmány; 
 
35. közvetlen fogyasztásra szánt ital: 

a) a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást 
folytató jövedéki kiskereskedő által a vendégek számára a szolgáltatás helyén történő 
elfogyasztásra szánt, adózott sörből, csendes és habzóborból, egyéb csendes és habzó erjesztett 
italból, köztes alkoholtermékből és alkoholtermékből előállított jövedéki termék, vagy 

b) magánszemély által adózott vagy az adófizetési kötelezettség alól mentesült sörből, 
csendes és habzóborból, egyéb csendes és habzó erjesztett italból, köztes alkoholtermékből és 
alkoholtermékből az előállító, családtagjai vagy vendégei fogyasztása céljából előállított 
jövedéki termék; 
 
37. magánszemély: a jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet nem folytató természetes 
személy; 
 
A nemzeti jövedéki szabályozás szerinti eljárások (engedélyezés, okmány kiállítás, 
nyilvántartás-vezetés, kötelező érvényű vámtarifa-besorolás) során a Kombinált Nomenklatúra 
szerinti hatályos vámtarifaszámokat kell alkalmazni (KN-kód). 
 
Miután a Jöt. több, mint 400 KN-kódot használ, a nyolc számjegyű KN-kódok használatát 
jelentős mértékben megkönnyíti a KN-kód intervallumok alkalmazása. A Jöt-ben egy adott 
KN-kód intervallumra támasztott rendelkezés a kezdő, a végső, és e kettő között a Kombinált 
Nómenklatúrában felsorolt valamennyi 8 számjegyű KN-kódra vonatkozik. 
 
53. zárjegy: a zárjegyköteles jövedéki termék legkisebb fogyasztói csomagolási egységére 
felhelyezett bélyeg; 
 
55. zárjegyköteles jövedéki termék: 

- dohánygyártmány és  
- alkoholtermék, 
kivéve 
b) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti terméket oldott vagy oldatlan állapotban 

tartalmazó olyan termék, amely nem tartozik a 2204 10 11-2206 00 89 és 2207 10 00-2208 90 
99 KN-kódok alá és tényleges alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot; 

c) az 5,5 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú, legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű 
terméket, 
 
sör: 
a 2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2206 00 31-2206 00 89 KN-kód 
szerinti termékek közül a 2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti és az alkoholmentes italok 
elegye, feltéve, hogy a termék tényleges alkoholtartalma mindkét esetben meghaladja a 0,5 
térfogatszázalékot; 
 
csendes bor: 
A termékmeghatározás szempontjából a csendes bor gyakorlatilag a régi Jöt. szerinti szőlőbort fedi 
le, figyelembe véve a habzóbornál és az egyéb habzó erjesztett italnál kivételként támasztott 
termékek körét. 
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E termékkör definíciója a Jöt-ben: 
- a habzóbor és az egyéb habzó erjesztett ital kivételével - a 2204 10 11-2205 90 90 KN-kód 
szerinti olyan termék, amelynek 

a) tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, 
feltéve, hogy a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik, 

b) tényleges alkoholtartalma 15 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 18 térfogatszázalék, 
feltéve, hogy mindennemű alkoholtartalom-növelés nélkül állították elő, és a végtermékben 
található alkohol teljes mértékben erjedésből származik; 
 
habzóbor: 
A habzóbor alapvetően a régi Jöt. szerinti, szőlőborból készült pezsgő termékkört öleli fel, 
kiegészülve a kisebb nyomású, de azonos (hasonló) megjelenésű gyöngyöző borokkal. E 
termékkategória alá történő besorolás hármas kritériumrendszerben történik a következők 
szerint: 

1.) A KN-kód vizsgálata.  
Habzóbornak történő minősítés csak a következő KN-kód alá történő besorolás esetén jöhet 
egyáltalán szóba:  
2204 10 11      2204 10 13      2204 10 15      2204 10 91      2204 10 93      2204 10 94  
2204 10 96      2204 10 98      2204 21 06      2204 21 07      2204 21 08      2204 21 09  
2204 29 10      2205 10 10      2205 10 90      2205 90 10      2205 90 90 

 
2.) A habzóbornak történő minősítés folyamatában a következő lépés a termék 

alkoholtartalmának, illetve az alkoholtartalom eredetének vizsgálata. A habzóbor tényleges 
alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék lehet, és a 
végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származhat.  

 
3.) Az elhatároláshoz hozzátartozik még a kiszerelés vizsgálata. Amennyiben a termék 

dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú dugóval lezárt palackban 
van, habzóbornak minősül. A másként kiszerelt, fenti pontok szerinti kritériumoknak 
egyaránt megfelelő termék abban az esetben minősülhet habzóbornak, ha 20 °C-on oldott 
állapotban jelen lévő szén-dioxid által előidézett túlnyomása 3 bar vagy annál nagyobb.  

 
A Jöt. szerint a habzóbor definíciója: 
a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10, 2205 10 10-2205 90 90 KN-kód szerinti 
olyan termék, amely dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú dugóval lezárt 
palackban van, vagy benne a 20 °C-on oldott állapotban jelen lévő szén-dioxid által előidézett 
túlnyomás 3 bar vagy annál nagyobb és tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, 
de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy a végtermékben található alkohol teljes 
mértékben erjedésből származik; 
 
egyéb habzó erjesztett ital: 
Egyrészt ide tartoznak azon készítmények, melyek KN-kódja, kiszerelése vagy túlnyomási értékei 
megfelelnek a habzóbornál megadottaknak, csak tartalmaznak nem erjedésből származó alkoholt 
is. Az ilyen termékek egyéb habzó erjesztett italnak minősülnek, amennyiben alkoholtartalmuk 
legfeljebb 13 térfogatszázalék. 
 
Másrészt e termékkör felöleli a 2206 00 31 és 2206 00 39 KN-kódok alá tartozó, szintén a 
habzóbornál megadott kiszerelési vagy túlnyomási feltételeknek megfelelő készítményeket. Ezek 
alkoholtartalma legfeljebb 13 térfogatszázalék, a kizárólagos erjedéssel készült italok esetén 
legfeljebb 15 térfogatszázalék lehet. 
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E termékkör definíciója a Jöt-ben: 
- a habzóbor kivételével - a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10, 2205 10 10-2205 
90 90, 2206 00 31-2206 00 39 KN-kód szerinti olyan termék, amely dróttal, szalaggal vagy más 
módon rögzített, gomba formájú dugóval lezárt palackban van, vagy benne a 20 °C-on oldott 
állapotban jelen lévő szén-dioxid által előidézett túlnyomás 3 bar vagy annál nagyobb, és 
tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 13 térfogatszázalék, vagy 
tényleges alkoholtartalma 13 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, 
feltéve, hogy utóbbi esetben a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből 
származik; 
 
egyéb csendes erjesztett ital: 
A termékkör a régi Jöt. szerinti egyéb bor termékkategóriának feleltethető meg azzal a lényeges 
különbséggel, hogy a b) pontban kivételként megjelent az egyéb habzó erjesztett ital. 
 
Ennek értelmében egyéb csendes erjesztett italnak minősül minden, habzó terméknek nem minősülő 
csendes bor és a 2206-os nómenklatúra kód alá sorolandó, sörön kívüli termék a definícióban 
meghatározott alkoholtartalmi határértékeknek megfelelően. 
 
E termékkör definíciója a Jöt-ben: 

a) - a csendes és habzóbor, valamint az egyéb habzó erjesztett ital kivételével - a 2204 21 06-
2205 90 90 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 
térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 10 térfogatszázalék, 

b) - a sör és az egyéb habzó erjesztett ital kivételével - a 2206 00 10-2206 00 89 KN-kód 
szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de 
legfeljebb 10 térfogatszázalék, vagy tényleges alkoholtartalma 10 térfogatszázaléknál több, de 
legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy utóbbi esetben a végtermékben található alkohol 
teljes mértékben erjedésből származik; 

 
köztes alkoholtermék: 
A köztes alkoholtermékek tekintetében bekövetkezett változások eredményeképpen megszűnt a 
termékkörön belüli habzó és nem habzó termékek megkülönböztetése. A nem habzó köztes 
alkoholok besorolása gyakorlatilag egy az egyben megfeleltethető a Jöt. szerinti köztes 
alkoholterméknek. 
 
A habzó köztes termékek egy része – az alkoholtartalomtól függően – az egyéb habzó erjesztett 
italok között kapott helyet, másik részük maradt köztes alkoholtermék. A köztes alkoholterméknek 
minősülő áruk alkoholtartalmának felső határa nem változott, továbbra is 22 térfogatszázalék. 
 
E termékkör definíciója a Jöt-ben: 
- a sör, a csendes és habzóbor, valamint az egyéb csendes és habzó erjesztett ital kivételével - a 
2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 
térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 22 térfogatszázalék; 
 
alkoholtermék: 

a) a 2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges 
alkoholtartalma meghaladja a 22 térfogatszázalékot, 

b) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot, 

c) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti terméket oldott vagy oldatlan állapotban  
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tartalmazó olyan termék, amely nem tartozik az a) és b) pontban meghatározott KN-kódok alá 
és tényleges alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot; 
 
adóraktár: az adóraktár engedélyese által működtetett, jövedéki termék adófelfüggesztési 
eljárás keretében történő előállítására, tárolására, felhasználására más termék előállításához, 
feladására és átvételére szolgáló, 

a) belföldön fizikailag, így különösen fallal, kerítéssel, mérési ponttal elkülönített, egy 
technológiai egységet képező üzem, raktár, amely megfelel az e törvényben meghatározott 
feltételeknek, 

b) egy másik tagállam illetékes hatósága által az adóraktár engedélyezésére meghatározott 
feltételeknek megfelelő hely; 
 
adóraktár engedélyese: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes 
hatósága által az adóraktár működtetésére kiadott engedéllyel rendelkező személy; 
 
háztartás: az egy lakásban életvitel szerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége; 
 
Kereskedelmi cél: 

62. § (1) Az egyik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik 
tagállamba kereskedelmi céllal EKO-val szállítható. 

(2) Kereskedelmi célú az (1) bekezdés szerinti szállítás, ha nem magánszemély vagy 
magánszemély nem saját felhasználására szállítja a jövedéki terméket. 

(3) Annak megállapítása érdekében, hogy a jövedéki termék magánszemély saját 
felhasználását szolgálja, az állami adó- és vámhatóság a következő szempontokat vizsgálja 
együttesen: 

a) a magánszemély rendelkezik-e az e törvény szerinti engedéllyel vagy kérte-e e törvény 
alapján a nyilvántartásba vételét; 

b) a birtokban tartás indoka; 
c) a jövedéki termék birtokban tartásának helye vagy a szállítás módja; 
d) a jövedéki termékkel kapcsolatos valamennyi okmány; 
e) a jövedéki termék jellege; 
f) a jövedéki termék meghaladja-e a (4) bekezdés szerinti mennyiséget. 
(4) A (3) bekezdés f) pontja szerinti mennyiség 
a) cigaretta esetében 800 darab, 
b) szivar esetében 200 darab, 
c) legfeljebb 3 gramm súlyú szivarka esetében 400 darab, 
d) fogyasztási dohány esetében 1 kilogramm, 
e) sör esetében 110 liter, 
f) köztes alkoholtermék esetében 20 liter,  
g) alkoholtermék esetében 10 liter, 
h) csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital esetében együttesen 90 

liter (ebből habzóbor és egyéb habzó erjesztett ital legfeljebb 60 liter), 
k) az új dohánytermék-kategóriák esetében 800 darab. 
(5) Nem minősül kereskedelmi célú szállításnak 
a) a két tagállam között közlekedő repülőgépek fedélzetén lévő jövedéki termékek szállítása, 

ha azokat nem hozzák forgalomba, mialatt a repülőgép belföldön tartózkodik, 
b) a másik tagállamból belföldön keresztül egy másik tagállamba EKO-val végzett szállítás,  
(6) Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamból, kereskedelmi céllal  
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belföldre történő szállítása esetén 
a) az állami adó- és vámhatóság a címzett kérésére az EKO visszaküldendő példányának 

hátoldalán igazolja a jövedéki termék utáni adókötelezettség teljesítését vagy annak 
biztosítását; 

b) az állami adó- és vámhatóság a jövedéki termék feladása előtt - kérelemre - igazolást ad a 
belföldön keletkező adókötelezettségre nyújtott jövedéki biztosíték rendelkezésre állásáról; 

c) az adófizetésre kötelezett személy 
ca) a beszerzést megelőzően a belföldön keletkező adófizetési kötelezettségnek megfelelő 

összegben jövedéki biztosítékot nyújt, 
cb) a beszerzést megelőzően a beszerzésről - a jövedéki termék beszerzésének, 

mennyiségének és felhasználási céljának megjelölésével - értesíti az állami adó- és 
vámhatóságot, 

cc) az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját követő 5 napon belül adóbevallást 
tesz és megfizeti az adót. 

(7) A (6) bekezdés c) pont ca) alpontja szerint nyújtott jövedéki biztosíték felszabadul 
a) az adófizetési kötelezettség teljesítését követően, 
b) ha az adófizetésre kötelezett személy az adófizetési kötelezettség alól a jövedéki termék 

teljes megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan károsodása miatt mentesül, 
c) ha a 3. § (1) bekezdés 44. pont c) alpontja szerinti szabálytalanság esetén a jövedéki adót 

másik tagállamban igazoltan megfizették. 
 
Szállítólevél adattartalma: 

36. § (1) A Jöt. 64. § szerinti okmányként, valamint, ha a szabadforgalomba bocsátás a 
jövedéki termék közvetlen átadásával valósul meg, a szabadforgalomba bocsátás 
bizonylataként olyan bizonylat fogadható el, amely tartalmazza 

a) a szállító, átadó 
aa) megnevezését, 
ab) adószámát, 
ac) engedélyszámát, 
b) a jövedéki termék 
ba) megnevezését, 
bb) - a csendes bor és dohánygyártmány kivételével - KN-kódját, 
bc) mennyiségi adatait, 
c) a kiszállítás, átadás 
ca) telephelyének címét, 
cb) időpontját (év, hó, nap), 
cc) célját [így különösen értékesítés, átszállítás másik telephelyre, megsemmisítésre szállítás, 

(2a) bekezdés szerinti tevékenység], 
d) a szállítás címzettjének vagy az átvevőnek 
da) nevét, 
db) címét, 
dc) nem magánszemély esetén adószámát, és 
e) adóraktárból történt termék kiszállítás esetén 
ea) az adóraktári készlettípust és a kiszállítás jogcímkódját, 
eb) a jövedéki termék fajtakódját, 
ec) a mennyiséget alkoholtermék és sör esetében űrtartalom, darabszám és tényleges 

alkoholtartalom megadásával vagy az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben, 
dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és a kiskereskedelmi eladási ár megadásával,  
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egyéb jövedéki termék esetében az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben, 
ed) a címzett engedélyszámát (ha engedélyes). 
(2) Nem kell tartalmaznia az (1) bekezdés szerinti bizonylatnak a termék KN-kódját és az (1) 

bekezdés d) pontja szerinti adatokat, ha a vevő magánszemély végfelhasználó. 
(2a) Nem kell tartalmaznia az (1) bekezdés szerinti bizonylatnak az (1) bekezdés d) pontja 

szerinti adatokat, ha a jövedéki engedélyes kereskedő szállító a szállításkor nem ismeri a 
jövedéki engedélyes kereskedő vagy jövedéki kiskereskedő vevő adatait vagy a részükre 
értékesített jövedéki termék pontos mennyiségét, és az e bekezdés szerinti tevékenységre 
történő utalást az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti adat egyértelműen tartalmazza.  
13. EKO (egyszerűsített kísérőokmány): a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott 
jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról szóló, 
1992. december 17-i 3649/92/EGK bizottsági rendelet szerinti követelményeknek megfelelő 
okmány; Az EKO papíralapú példányait az állami adó- és vámhatóság állítja elő és 
forgalmazza. Az EKO-t magyar nyelven kell kitölteni. Az EKO 1. és 4. rovatában megnevezett 
szám alatt az állami adó- és vámhatóság által kiadott közösségi adószámot kell érteni. 
 
 
Elektronikus adatszolgáltatás: 

43. § A Jöt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus ügyintézés keretében 
a) az állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül 

intézhető 
aa) a Jöt. 24. § szerinti adatszolgáltatás, 
ab) a Jöt. 62. § (1) bekezdés szerinti EKO adatainak, 
ac) a Jöt. 64. § szerinti szállítólevél adatainak, 
ad) az uniós számítógépes rendszerben, adófelfüggesztési eljárás keretében végzett 

szállításnál alkalmazott elektronikus okmányok 
megküldése, 

b) az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren keresztül intézhető 
ba) az a) pont alá tartozó, vagy 
bb) az elektronikusan intézhető, a) pont alá nem tartozó egyéb 

jövedéki ügyek. 
 
 

2005. évi CLXIV. törvény 

Értelmező rendelkezések 

2. § E törvény alkalmazásában: 
13. kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek 

forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások 
nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is; 

14. közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen 
végzett kiskereskedelmi tevékenység; 

15. közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása 
közvetlenül az előállítás helyén; 

17. mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre 
szerelt vagy általa vontatott eszköz; 
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27. üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve 

önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, 
tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet 
folytatnak; 

28. üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy 
által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, 
munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett 
utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység; 

30. vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás 
céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató 
tevékenységet is; 


