FELHÍVÁS
a jövedéki eljárásokban a vámtarifaszám – KN-kóddal való megfeleltetésének
gyakorlati végrehajtásáról

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény,
valamint az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 76/2013. (XII.
31.) NGM rendelet alapján a jövedéki eljárásokban 2014. július 1-től az ún. „mindenkor hatályos
Kombinált Nómenklatúra” szerint megállapított áruazonosító számokat (a továbbiakban: KNkód) kell alkalmazni.
Mi indokolta ezt a módosítást?
A 2014. június 30-ig hatályos a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény [Jöt.] és annak végrehajtó rendelete [Jöt. 7. § 9. a)
és b) pontja, illetve Jöt.-ben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról szóló 13/2004. (III. 25.)
PM rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja] a jövedéki alanyoknak és a vámhatóságnak
 az engedélyezési eljárásoknál,
 a nyilvántartás vezetési kötelezettség, adatszolgáltatás teljesítésénél,
 az okmányok kiállításakor (számla, EKO, E-TKO),
 a fizetendő adó alapjának megállapításakor,
 a kötelező érvényű vámtarifaszám besorolás kérelmezése és kiadása során
a jövedéki termék (alkoholtartalmú termékek és ásványolajtermékek) 1992. évi, illetve 2002. évi
időállapot szerint rögzített időállapotú vámtarifaszámát rendeli alkalmazni.
Azonban a nemzeti/nemzetközi rendelkezések, az Európai Unió joganyaga
 a vámeljárásokhoz kapcsolódóan,
 a harmadik országból történő jövedéki termék behozatala esetén,
 az EMCS adófelfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódóan
a KN-kód alkalmazását követeli meg.
A két besorolás párhuzamos alkalmazása mind a jövedéki alanyoknak, mind a vámhatóságnak
többletadminisztrációt jelent!
A többletadminisztráció megszüntetése érdekében és egyben a nemzetközi gyakorlatnak is
megfelelve valósult meg a KN-kód egységes alkalmazását meghatározó jogszabályi
rendelkezések megalkotása.
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A módosítás lényege:
A Jöt. 2014. július 1-től a rögzített időállapot szerinti vámtarifaszám mellett a 7. § 9/A. pontjában
definiálja a KN-kódot.
A módosítás hatályba lépését követően a Jöt.-ben a jövedéki termék meghatározása és az
adómérték megállapítása továbbra is a rögzített időállapotú vámtarifaszám alapján történik, míg a
jövedéki eljárásokban a KN-kódokat kell alkalmazni. Természetesen, ahol az eljárás a termék
meghatározására, illetve annak adójogi besorolására irányul, a KN-kód mellett a rögzített
időállapotú vámtarifaszámot szintén fel kell tüntetni (kötelező érvényű vámtarifabesorolás,
továbbá szükség szerint, ha a tényállás tisztázása megköveteli azt, ismeretlen eredetű termék
tekintetében jogkövetkezmény megállapítása érdekében).
Előzőek alapján például az engedélyezési eljárásokban, a nyilvántartásba vételnél, az
elszámolásoknál, a készletfelvételeknél, továbbá az engedélyezett / nyilvántartásba vett
tevékenységhez kapcsolódó, illetve egyéb a Jöt. hatálya alá tartozó kötelezettségeknél – ha
jogszabály előírja – kizárólag a KN-kód szerepeltetése kötelező.
A rögzített időállapotú vámtarifaszámnak megfelelő KN-kódok meghatározása céljából, ezzel
segítve a gazdálkodói kört, valamint a vámhatóság eljárását is, a módosítás bevezette a KN-kód
megfeleltetési táblázatot, melyet a vámhatóság általános szabályként legkésőbb a KN-kódok
változását megelőző 15. napon tesz közé internetes honlapján.
A KN-kód alapján FOG MŰKÖDNI:






az engedélyezési eljárás,
a nyilvántartásba vételi eljárás,
a kötelező érvényű vámtarifabesorolás jogintézménye (+ vámtarifaszám),
a nyilvántartás vezetés,
a nyilvántartás havi/negyedéves zárás (a rögzített időállapotú vámtarifaszámhoz rendelt
fajtakód megadásával),
 a bizonylat kiállítása,
 az adatszolgáltatás,
 a bevallás benyújtás.
A jövedéki tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemben – szükség szerint – a termék
megjelölésére kizárólag a KN-kódot kell feltüntetni. A tevékenység engedélyezésére kiadott
engedélyen kizárólag a KN-kód szerepelhet.
A módosítás a KN-kód szerinti engedélyek, nyilvántartásba vételek kiadása érdekében, valamint
a kötelező érvényű vámtarifabesorolás tekintetében átmeneti rendelkezést határozott meg.
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A Nemzeti Adó- Vámhivatal az átállással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének céljából – az
átmeneti rendelkezés alapján – internetes honlapján a 4008/2014. számú tájékoztatásban (a
továbbiakban: 4008/2014. tájékoztatás) közzétette a 2014. évre vonatkozó KN-kód megfeleltetési
táblázatot.
A tájékoztatás elérési útvonala: http://nav.gov.hu/data/cms322573/4008_2014.pdf .
Mit kell tenni a KN-kódra történő átállással kapcsolatban:
 Jövedéki tevékenységi engedélyek/nyilvántartásba vétel módosításához kapcsolódó
változás-bejelentés (kivéve: az egyszerűsített adóraktári engedélyes tevékenységet);
 Jövedéki tevékenységre irányuló engedély iránti/nyilvántartásba vételi kérelem – KN-kód
alkalmazásáról szóló nyilatkozat (kivéve: az egyszerűsített adóraktári engedélyes
tevékenységet);
 Kötelező Érvényű Vámtarifabesorolás (lehetőség);
 Nyilvántartásokban a készletek KN-kód szerinti átvezetése;
 GTIN (globális áru azonosító) szám / VP termékazonosító-szám bejelentés / igénylés /
módosítás (amennyiben szükséges);
 Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző Rendszerben kizárólag KN-kód alkalmazás.
Jövedéki tevékenységi
változás-bejelentés:

engedélyek/nyilvántartásba

vétel

módosításához

kapcsolódó

A KN-kódra történő átállással kapcsolatos gazdálkodói teendőket a Jöt. egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 138. § (13) – (18)
bekezdései tartalmazzák.
A változás-bejelentési kötelezettség az adóraktári, adómentes felhasználói, felhasználói,
bejegyzett kereskedői, jövedéki engedélyes kereskedői, exportálói, importálói vagy jövedéki
termék közösségi kereskedelmére jogosító engedéllyel rendelkező személyekre (továbbiakban
együtt: engedélyes), valamint a csomagküldő kereskedőre, az adóügyi képviselőre és a Jöt. 59. §
(2) bekezdése, valamint a Jöt. 70. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba vett
felhasználóra (továbbiakban együtt: nyilvántartásba vett gazdálkodó) vonatkozik.
Általános szabály I.: az engedélyesnek, illetve a nyilvántartásba vett gazdálkodónak a Vhr. 138. §
(13) és (17) bekezdése alapján változás bejelentést kell tennie, ha az engedélyben, illetve a
nyilvántartásba vételről szóló igazolásban szereplő jövedéki terméknek a 4008/2014.
tájékoztatásban közzétett vámtarifaszáma és KN-kódja nem egyezik meg. A változás-bejelentést
2014. május 31-ig kell teljesíteni.
Általános szabály II.: A gazdálkodónak mindig 8 számjegyű bontásban kell elvégeznie az
összehasonlítást. Amennyiben a 8 számjegyű bontás szerint eltérés állapítható meg, akkor a Vhr.
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138. § (14) bekezdése szerinti tartalommal változás-bejelentést kell tenni. Az engedélyező
igazgatóság a változás-bejelentés alapján intézkedik az engedély módosítása iránt.
Adóraktári tevékenység:
A Vhr. 9. számú melléklete alapján kizárólag az adóraktári tevékenységre kiadott engedélyen a
jövedéki terméknek a vámtarifaszáma, illetve július 1-vel a KN-kódja az adómértékhez rendelt
számjegyű bontásban (4, 6 vagy 8) szerepel vagy fog szerepelni. A változás-bejelentést akkor is
meg kell tennie az engedélyesnek, ha a 8 számjegyű bontástól eltérőn a kiadott engedélyen a 4
vagy 6 számjegyű bontásig nincs eltérés a rögzített időállapotú, illetve a KN-kód között.
Jövedéki engedélyes tevékenység:
A jövedéki engedélyes kereskedő szabadforgalomba bocsátott (adózott) jövedéki termékek
forgalmazását végzi, mely alapján a jövedéki biztosítékot a forgalmazott termék mennyiségétől
függetlenül, jövedéki termékcsoportonként (alkohol, pezsgő) fix összegben kell teljesíteni.
Fentiekből adódóan nem indokolt a termékcsoporton belül a tarifális termék-meghatározás
megkövetelése. Kivéve az ásványolajtermékeket, tekintettel annak tarifális meghatározására az
eltérő tárgyi feltételek, valamint az eltérő összegű jövedéki biztosíték teljesülése érdekében.
Előzőeknek megfelelően a jövedéki engedélyes tevékenység tekintetében a módosítás a KN-kód
átvezetése mellett megváltoztatta az engedély iránti kérelem adattartalmát (Vhr. 8. számú
melléklet), hozzáigazítva a kiadott engedélyek adattartalmához (Vhr. 23. számú melléklet), mely
szerint 2014. július 1-től az engedély iránti kérelemben kizárólag az ásványolajtermékek KNkódját kell megadni.
A módosítás alapján a jövedéki engedélyes kereskedői, exportálói, importálói vagy jövedéki
termék közösségi kereskedelmére jogosító engedéllyel rendelkező személynek változásbejelentési kötelezettsége kizárólag az ásványolajtermékek tekintetében merül fel.
Példa arra vonatkozóan, hogyan kell eldönteni, hogy adott gazdálkodónak kell-e változásbejelentést tennie:
a) A gazdálkodó engedélyében a 2710 19 45 vámtarifaszámú gázolaj szerepel. A
tájékoztatóban az e vámtarifaszámnak - kéntartalomtól függően – a 2710 19 47, 2710
19 48, 2710 19 17, 2710 19 19 KN-kódok felelnek meg. Mivel az engedélyben
szereplő jövedéki terméknek a vámtarifaszáma (2710 19 45) és az annak
megfeleltetett KN-kódja nem egyezik, ezért a gazdálkodónak 2014. május 31-ig be
kell jelenteni az eltérést az engedélyt kiadó igazgatósághoz.
b) A gazdálkodó engedélyében sör szerepel, de a vámtarifaszám a Jöt. szabályozásának
megfelelően csak négy számjegyig – 2203 – került feltüntetésre. Ebben az esetben
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helytelen eljárás az, ha az összehasonlítást négy számjegyig végezzük. Ilyenkor az
engedélyes által gyártott termék vámtarifaszámát – amelyet egyébként az engedély
iránti kérelemben is megadott – 8 számjegyes bontásig kell vizsgálni. A példában
legyen ez most a 2203 00 90 (malátából készült sör legfeljebb 10 literes tartályban). A
tájékoztató szerint e vámtarifaszámnak a 2203 00 01 és a 2203 00 09 KN-kód felel
meg. Tehát mivel nincs egyezőség a gazdálkodó által gyártott jövedéki termék
vámtarifaszáma és az annak megfeleltetett KN-kód között, ezért a gazdálkodónak
2014. május 31-ig szintén be kell jelenteni az eltérést az engedélyt kiadó
igazgatósághoz.
c) A gazdálkodó engedélyében sör szerepel, de a vámtarifaszám a Jöt. szabályozásának
megfelelően csak négy számjegyig – 2203 – került feltüntetésre. Ebben az esetben
helytelen eljárás az, ha az összehasonlítást négy számjegyig végezzük. Ilyenkor az
engedélyes által gyártott termék vámtarifaszámát - amelyet egyébként az engedély
iránti kérelemben is megadott – 8 számjegyes bontásig kell vizsgálni. A példában
legyen ez most a 2203 00 10 (malátából készült sör több mint 10 literes tartályban). A
tájékoztató szerint e vámtarifaszámnak a 2203 00 10 KN kód felel meg. Mivel
egyezőség tapasztalható a gazdálkodó által gyártott jövedéki termék vámtarifaszáma
és az annak megfeleltetett KN kód között, ezért a gazdálkodónak nem kell bejelentést
tennie. Természetesen, ha más jövedéki terméket is gyárt, amely esetében nincs
egyezőség az összehasonlítás során, a bejelentést a másik termék tekintetében meg
kell tenni, tehát az engedély módosítását kell kérni.
Egyszerűsített adóraktári engedélyes tevékenység:
A KN-kód bevezetése és azzal összefüggésben az engedély módosítására vonatkozó változásbejelentési, a KN-kód alkalmazásáról szóló nyilatkozattételi kötelezettség, valamint 2014. július
1-jétől a KN kód szerinti nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási (elszámolási) kötelezettség nem
érinti az egyszerűsített adóraktári engedélyesek tevékenységét.
A Jöt. és a Vhr. külön szabályozza az egyszerűsített adóraktári engedélyes tevékenységet, mely
alapján az engedély iránti kérelemben, továbbá a tevékenységről vezetett nyilvántartásban
(pincekönyvben) és a vámhatóság felé teljesítendő elszámolásában a termékek megjelöléseként
nem kell megadni a vámtarifaszámot, illetve 2014. július 1-től a KN-kódot.
A Jöt. a szőlőborra és a pezsgőre is egy-egy adómértéket határoz meg, így a termék adómérték
szerinti meghatározása megvalósul kizárólag a termék megnevezésének megadásával.
Fentieknek megfelelően az egyszerűsített adóraktári engedélyen kizárólag a termék megnevezését
kell szerepeltetni (szőlőbor és/vagy pezsgő).
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Az engedélyen jelenleg szőlőbor esetében a „Bor” megnevezés található (vtsz, fajtakód,
nyilvántartási mennyiségi egység nem), pezsgő esetében a vámtarifaszám első négy karaktere, a
fajtakódja, a tarifaszámhoz tartozó megnevezés és a nyilvántartási mennyiségi egység szerepel.
A KN-kód átállással megvalósuló informatikai fejlesztés eredményeként az új (módosított)
engedélyeken már a „szőlőbor”, illetve a „Palackos erjesztésű pezsgő” megnevezés kerül
feltüntetésre. Tekintettel arra, hogy az egyszerűsített adóraktári engedélyesre nem vonatkozik a
KN-kódra történő átállás, ezért kizárólag a megnevezést tartalmazó engedélyek kiadása az
általános szabályok szerint benyújtott az engedély módosítását eredményező változás-bejelentés
átvezetésével, illetve a tevékenység módosítására irányuló engedély iránti kérelemre kiadott új
engedély kiadásával valósul meg.
Összegezve: az egyszerűsített adóraktári engedélyesnek az előzőek okán kifejtettekre
figyelemmel a Vhr. 138. § (13) bekezdése alapján nem kell változás bejelentést tenni. Az
egyszerűsített adóraktári engedélyesnek 2014. július 1-vel a Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző
Rendszerben (EMCS) a KN-kód mellett már nem kell megadnia a szőlőbor vámtarifaszámát.
Engedélymódosítás folyamata:
A változás-bejelentés alapján a vámhatóság közigazgatási eljárást folytat le, melynek
eredményeként a bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi. A változás-bejelentés az ügyfél
kérelmére induló első fokú eljárásnak minősül.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pontja alapján tárgyi
illetékmentes a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások
jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése. Ezt figyelembe véve a KN-kóddal
összefüggő változás-bejelentéssel illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik.
A Vhr. 138. § (13) – (17) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vámhatóság a változásbejelentés alapján az eljárást – alapesetben – július 1-jét megelőzően lefolytatja, és az új
engedélyt kiadja, amelyen az érvényesség kezdeteként 2014. július 1-je szerepel. Az
engedélyező igazgatóság az új engedély érvénybe lépésével egyidejűleg a korábban kiadott
engedély bevonása iránt intézkedik.
Amennyiben azonban az engedélymódosításra irányuló eljárás július 1-jéig valamilyen oknál
fogva még nem zárul le, abban az esetben a Jöt. szerinti vámtarifaszámot tartalmazó engedély
érvényes marad a változás-bejelentés alapján indult hatósági eljárás befejezéséig.
Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy mennyiben a változás-bejelentést nem teljesíti
határidőben – 2014. május 31-ig – a kérelmező, akkor előfordulhat, hogy a vámhatóság 2014.
július 1-ig nem adja ki a módosított engedélyt, illetve a Jöt. 113. § (3) bekezdés alapján
mulasztási bírsággal sújtja a felelős gazdálkodót.
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A nyilvántartásba vett gazdálkodók esetében fentiek szerint járnak el az engedélyező
igazgatóságok, azzal az eltéréssel, hogy a korábban kiadott nyilvántartásba vételről szóló igazolás
nem kerül bevonásra.
Jövedéki tevékenységre irányuló engedély iránti/nyilvántartásba vételi kérelem:
2014. április 1. és 2014. június 30. között a kérelmezőknek, a kérelem benyújtásával egyidejűleg
a Jöt. 128/G § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti tájékoztatással közzétett, vonatkozó
KN-kód 2014. június 30-át követő alkalmazásáról is nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot a kérelem
formanyomtatványához kell csatolni, kötelező formátuma nincs.
Amennyiben a vámhatóság a kérelemre az új engedélyt 2014. július 1-jét megelőzően kiadja,
akkor azon a Jöt. 7. § 9. pontja szerinti rögzített időállapotú vámtarifaszámot tünteti fel és 2014.
július 1-jével a kérelemhez mellékelt nyilatkozat alapján hivatalból módosítja az engedélyen
szereplő áruazonosító számot a KN-kódra, továbbá az engedély kiadásával egyidejűleg bevonja a
korábbi engedélyt.
A nyilvántartásba vett gazdálkodók esetében fentiek szerint járnak el az engedélyező
igazgatóságok, azzal az eltéréssel, hogy a korábban kiadott nyilvántartásba vételről szóló igazolás
nem kerül bevonásra.
Kötelező Érvényű Vámtarifabesorolás:
A 2014. július 1-jét megelőzően kiadott kötelező érvényű vámtarifabesorolás (továbbiakban:
KÉV) 2014. június 30-át követően is érvényben marad. Azonban a KÉV jogosultja kérelmet
nyújthat be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézetéhez a 2014. július 1-jét megelőzően
kiadott KÉV KN-kóddal történő kiegészítése iránt. 2014. július 1-től viszont mind a Vhr. 14.
melléklete szerinti KÉV iránti kérelemben, mind a Vhr. 14/A. melléklete szerinti (KÉV)
Határozatban – a vámtarifaszám mellett – a KN-kódot is fel kell tüntetni.
Nyilvántartásokban a készletek KN-kód szerinti átvezetése:
Termékmérlegben történő átvezetés:
Követendő eljárás:
1) Az áruazonosító számok változásához kapcsolódóan az új KN-kód alá rendelt termékekről
új zárási lapot, illetve termékmérleget (továbbiakban: TM) és adott esetben külön
nyilvántartást (továbbiakban: KNYT) kell indítani.
2) A régi vámtarifaszámok alatt nyilvántartott TM-ből és KNYT-ből az új KN-kód alá
tartozó készleteket 2014. június 30-i zárással az új TM-be és KNYT-be kell átvezetni és
2014. július 1-jétől szerepeltetni.
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3) 2014. június 30-án TM esetén 39110 jogcímkóddal KNYT esetén 39310 jogcímkóddal
kell ki/átvezetni a készleteket. Amennyiben az adott vámtarifaszám nem egyezik meg a
2014. július 1-jétől alkalmazandó KN-kóddal, akkor a teljes zárókészletet kell
ki/átvezetni, ezáltal a 2014. június 30-i zárókészlet 0 lesz.
4) Az új KN-kód alatt szereplő TM-et és KNYT-t 0-val kell indítani 2014. július 1-jén és az
átvezetendő mennyiséget növekedésként kell szerepeltetni benne, TM esetén 29110
jogcímkóddal, míg KNYT esetén 29310 jogcímkóddal.
Példa arra vonatkozóan, hogy a termékmérlegben és a havi zárásban, hogyan kell átvezetni a
készletet:
A 2014. július 1-je előtt alkalmazott 2208 90 79 vámtarifaszámon nyilvántartott 692-es fajtakódú
alkoholtermék 2014. június 30-ai zárókészlete 100 HPA és a hónapban a termék tekintetében
nem történt készletváltozás. Ezen vámtarifaszám alatti terméket 2014. július 1-jétől az engedélyes
a nyilvántartásában át kívánja vezetni a megfeleltetési táblázat szerinti 2208 70 90 és 2208 90 78
KN-kódokra fele-fele arányban. Ebben az esetben a termékmérlegben és a havi zárásban az
alábbi módon szükséges az átvezetést szerepeltetni:
A 2014. június hónap tekintetében 2014. július 12-éig benyújtandó termékmérleg havi zárás
kitöltése:

A 2014. július hónap tekintetében 2014. augusztus 12-éig benyújtandó termékmérleg havi zárás
kitöltése a két KN-kód vonatkozásában:

8

Amennyiben a TM-ben, illetve KNYT-ban a készlet-átvezetés végrehajtását követően a 2014.
július 1-jét megelőző időszakot érintő korrekció válik szükségessé, abban az esetben a
következők szerint kell eljárni:
1) A tárgyhavi termékmérleg zárásban 2014. július 1-jét megelőzően alkalmazott
vámtarifaszámra vonatkozóan be kell nyújtani egy zárási lapot, amelyen az korrekcióval
érintett időszak tekintetében meg kell adni a módosítandó jogcímkódot, valamint a
korrekció mennyiségét. Emellett – amennyiben a korrekció a zárókészlet módosításával is
jár – a zárási lapon fel kell tüntetni a 2014. június 30-i zárókészlet átvezetés (39110;
39310 jogcímkódok) korrekcióját is.
2) Ezzel egyidejűleg a 2014. július 1-jétől alkalmazott KN-kód tárgyhavi zárási lapján a
2014. július 1-jei nyitókészlet átvezetés (29110; 29310 jogcímkódok) korrekcióját szintén
szerepeltetni kell.
Példa arra vonatkozóan, hogy a termékmérlegben, hogyan kell átvezetni a korrekciót:
A termékmérleg átvezetésnél felvázolt példában szereplő 2208 90 79 vámtarifaszámú 692-es
fajtakódú termék 2014. április havi adatainak korrekciója vált szükségessé 2014. október
hónapban, amelynek következtében a termék április havi zárókészlete is megváltozik. A
korrekció 2014. július 1-je után csak a 2208 90 78 KN-kódra átvezetett termék mennyiségét
érinti. Ezen korrekció végrehajtása érdekében a zárási lapokat az alábbiak szerint kell 2014.
október hónap tekintetében 2014. november 12-éig benyújtani:
1. A 2014. július 1-je előtt alkalmazott vámtarifaszámot tartalmazó zárási lap kitöltése:
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A vámhatóság feldolgozó rendszere a nyitókészletek és zárókészletek változását 2014. április és
2014. június között automatikusan átvezeti, ezért a 2014. május havi zárás korrekcióját nem
szükséges az engedélyesnek benyújtania.
2. A 2014. július 1-jét követően alkalmazott KN-kódot tartalmazó zárási lap kitöltése:

Tekintettel arra, hogy a vámhatóság feldolgozó rendszere a nyitókészletek és zárókészletek
változását 2014. július és 2014. szeptember között automatikusan átvezeti, az október havi
nyitókészletben már a korrigált mennyiséget kell szerepeltetni.
Egyéb nyilvántartások átvezetésének általános szabályai:
A KN-kódok bevezetésével az engedélyes által vezetett jövedéki nyilvántartásokban az új KNkód alá rendelt jövedéki termékekről 2014. június 30-án zárást kell végezni, amely mennyiséget
2014. július 1-jétől a KN-kód alatt kell nyilvántartani. A készlet átvezetés gyakorlati
megvalósítása az alkalmazott jövedéki nyilvántartás adattartalmától, jellegétől függően egyedileg
történik, azonban a jövedéki termékek pontos elszámolása érdekében a termék mennyiségének
nyomon követhetőségét a jogszabály által vezetni rendelt nyilvántartásokban minden esetben
biztosítani kell.
A készlet átvezetéssel kapcsolatban nem szükséges vámhatóság által végzett készletfelvétel
lefolytatása, azonban természetesen a hatósági felügyeletet ellátó szerv a váratlan ellenőrzés
szabályai szerint vizsgálhatja azt.
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KN-kódok és fajtakódok kapcsolata:
A KN-kódok bevezetésével új fajtakód táblázat kiadása nem szükséges, azaz a legutolsó verzió
2014. július 1-jét követően a KN-kódokkal használható. A hivatkozott tájékoztatóban megjelent
megfeleltetési táblázatból a KN-kódhoz egyértelműen hozzárendelhető a rögzített időállapotú
vámtarifaszám, a fajtakód táblázatból pedig a vámtarifaszámhoz a fajtakód. Így biztosított a KNkódhoz a megfelelő fajtakód alkalmazása.
GTIN szám/VP termékazonosító-szám bejelentés/igénylés/módosítás:
A KN kódok bevezetése az engedélyek módosításán, a nyilvántartások és a készletek átvezetésén
túl érinti a gazdálkodók zárjegyfelhasználással összefüggő bejelentési, adatszolgáltatási
kötelezettségét is.
Érintett engedélyesek:
 alkoholtermék adóraktárak,
 bejegyzett kereskedők,
 közösségi kereskedelmi tevékenységet folyatató jövedéki engedélyes kereskedők,
 importálók.
A Jöt. 73. § (12) bekezdése alapján ezen gazdálkodóknak a megrendelt és átvett zárjegyek
felhasználásáról meghatározott időpontban és adattartalommal adatot kell szolgáltatni a
vámhatóság részére. Az adatszolgáltatás módjának részletes szabályait a zárjegyek
alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII.29.)
számú PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) tartalmazza.
A PM rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a zárjegyfelhasználó a zárjegyfelhelyezésre vonatkozó
adatokat a napi adatszolgáltatásban alkoholtermékenként GTIN/VP termékazonosító-szám szerint
részletezve köteles megadni.
A napi adatszolgáltatás teljesítése előtt azonban a zárjegyfelhasználó a PM rendelet 11. § (3)
bekezdése alapján köteles bejelenteni az alkoholtermékei GTIN számát, illetve ha GTIN számot
nem alkalmaz, akkor köteles a vámhatóságtól VP termékazonosító-számot kérni. Ezt a NAV VP
J07 nyomtatvány alkalmazásával kell megtenni, amelyet a vámhatóság internetes honlapján
közzétett, nyomtatványkitöltő program segítségével lehet csak kitölteni. A vámhatósághoz
megküldés történhet postai, illetve elektronikus úton.
A jelenlegi szabályozás szerint a GTIN szám bejelentése során a PM rendelet 4. számú melléklete
alapján többek között meg kell adni a GTIN szám alá sorolt alkoholtermék vámtarifaszámát is. A
KN kód bevezetésével azonban 2014. július 1-jét követően már nem a vámtarifaszámot, hanem a
KN kódot kell megadni.
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Tekintettel arra, hogy a PM rendelet 11. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a GTIN szám
bejelentésben történő változásokat a vámhatóságnak be kell jelenteni, a gazdálkodóknak meg kell
vizsgálni, hogy az adott GTIN szám alá sorolt termék vámtarifaszáma a 4008/2014. számú
tájékoztatóban közzétett megfeleltetési táblázatban egyezik-e a hozzá rendelt KN kóddal. Az
összehasonlítást ugyanúgy kell elvégezni, mint az engedélyeknél. Amennyiben a korábbi
bejelentésben megadott vámtarifaszám nem egyezik meg a megfeleltetési táblázatban
hozzárendelt KN kóddal akkor a korábbi bejelentést módosítani szükséges.
Fentiekkel egyezően kell eljárni a VP termékazonosító-szám esetében is.
Példa arra vonatkozóan, hogy a J07-es nyomtatvány alkalmazásával, hogyan kell elvégezni a
módosítást:
A korábban bejelentett alkoholtermék módosítása érdekében a J07-es nyomtatványt az alábbiak
szerint kell kitölteni és benyújtani:
A korábbi bejelentés adatai:

A változás bejelentése során a nyomtatvány kitöltése (a VP termékazonosító változtatása nem
szükséges):

Fontos, hogy az „Érvényesség” rovatban „2014.07.01” szerepeljen!!!
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Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző Rendszerben kizárólag KN-kód alkalmazása:
A Jöt. módosításának megfelelően 2014. július 1-jétől kizárólag a hatályos KN kód szerint kell a
gazdálkodóknak a Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző Rendszer (EMCS) felé is megtenni a
bejelentéseiket. Az új jogszabályi rendelkezések megfelelő kezelése érdekében a bejelentések
adattartalma szűkülni fog, hiszen az eddigi nemzeti kiegészítő adatként előírt időállapot szerint
rögzített vámtarifaszám szolgáltatására nem lesz a továbbiakban szükség.
Az adattartalom módosítás az alábbi négy bejelentést érinti:
 e-TKO tervezet (IE815)
 átvételi elismervény tervezet (IE818M)
 EKO adatszolgáltatásra szolgáló bejelentés (HU815E)
 repülőtéri adóraktár bejelentése a repülőgépekbe betöltött üzemanyag mennyiségéről
(HU815R).
A bejelentések adattartalmának változása miatt a fenti esetekben új nyomtatványok kialakítására
lesz szükség, melyek a NAV hivatalos honlapján való megjelentetése a törvénymódosítás
hatályba lépésével egyidejűleg történik majd.
Azon ügyfelek tekintetében, akik a bejelentéseiket saját szoftvereikkel végzik, az adatmódosítás
miatt a bejelentésre szolgáló ügyféli szoftvereik fejlesztésére lesz szükség. A fejlesztések alapjául
szolgáló interfész specifikációt és annak a mellékletét képező XSD állományokat a NAV
Informatikai Intézete az https://openkkk.nav.gov.hu/default.aspx honlapon már publikálta, illetve
a fejlesztésben érintett szoftverházakat – email útján – külön értesítette a szükséges
módosításokról. Ettől függetlenül javasoljuk, hogy az ügyfelek közvetlenül is vegyék fel a
kapcsolatot szoftverfejlesztőjükkel.
Az Informatikai Intézet a fejlesztő cégek számára, szoftvereik tesztelésére most is lehetőséget
biztosít, amelyre előre láthatólag 2014. június hónaptól kerülhet majd sor.
Budapest, 2014. május 20.
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