FELHÍVÁS
Az alkoholtermék esetén 2014. december 31-én megszűnő 544-es fajtakód
felülvizsgálatával kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink!
A Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában megjelent az egyes adótörvények és azokkal
összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény, amely alapján módosul a
Jöt. A módosítás 2015. január 1-től a Jöt. 64. § (2) bekezdése alá tartozó alkoholtermékre egy
adómértéket (333 385 Ft/hl) határoz meg, ezáltal megszűnik a jelenlegi differenciált jövedéki
adómérték. Az előzőek szerinti jogszabály változás okán az 544-es jövedéki fajtakód (a Jöt.
64. § (2) bek. második fordulatában meghatározott feltételeknek megfelelő egyéb szeszes ital)
megszűnik. 2015. január 1-jétől az 544-es fajtakódot csak a 2014. december hónapot érintő és
január hónapban benyújtott nyilvántartás zárások, adóbevallások, valamint az adóvisszaigénylés (adólevonás) érvényesítése, illetve a fentieken túl önrevízió benyújtása esetén
lehet alkalmazni. Az 544-es fajtakód alatt megfeleltetett egyéb szeszes italok 2015. január 1jével a 692-es fajtakód alá fognak tartozni. Az 544-es jövedéki fajtakód megszüntetésével
érintett engedélyeseknél a fajtakód és a fajtakódhoz rendelt KN-kód szerinti alkoholtermék
felülvizsgálatával kapcsolatban a NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri
Igazgatósága, valamint a NAV megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságai (a
továbbiakban együtt: igazgatóságok) által végzett feladatokról az alábbiak szerint
tájékoztatjuk Önöket.
Érintett engedélyesek
A felülvizsgálattal érintett gazdálkodói kör a 2014. december 31-ig hatályos Jöt. 64. § (2)
bekezdésének második fordulata szerinti (544-es jövedéki fajtakódú) egyéb szeszes italt
a) beszerző, betároló és / vagy előállító alkoholtermék adóraktár engedélyes,
b) beszerző, betároló és azt szeszes ital előállításához felhasználó adóraktár engedélyes,
c) fogadó, átvevő bejegyzett kereskedő,
d) kereskedelmi beszerzés céljára más tagállamba kiszállító vagy más tagállamból
behozó közösségi kereskedő.
Vámhatósági eljárások keretében az engedélyek felülvizsgálata
Az engedélyezési feladatokat ellátó igazgatóságok az alkoholtermék adómértékének
változásával, azaz 544-es fajtakód megszűnésével összefüggésben az érintett gazdálkodók
engedélyes tevékenységéhez kapcsolódóan az engedélyezési iratanyagnak – különösen az
544-es fajtakódot tartalmazó kérelmeknek, és az 544-es fajtakódot tartalmazó kérelmek
alapján kiadott engedélyeknek – a felülvizsgálatát követően a Központosított Jövedéki
Informatikai Rendszer Engedélyezési Moduljában (a továbbiakban: KJIR)
a) az érintett engedélyesek esetén megvizsgálják, hogy az 544-es fajtakódon
megfeleltetett alkoholtermék szerepel-e a 692-es fajtakód alatt,
b) az érintett engedélyesek esetén megvizsgálják, hogy van-e rögzítve 692-es fajtakód,
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c) amennyiben az alkoholtermék KN-kódja nem szerepel a 692-es fajtakód alatt vagy
nem történt a 692-es fajtakód alkalmazásával alkoholtermék rögzítése, akkor az 544-es
fajtakódon megfeleltetett alkoholterméket a 692-es fajtakód(on) alá rögzítik,
d) az a) - c) pontban foglaltak elvégzését követően, vagy párhuzamosan az igazgatóságok
törölik az 544-es fajtakódot és az 544-es fajtakódhoz rendelt alkoholterméket,
e) az a) - d) pontban foglaltak alapján az igazgatóságok elvégzik az engedély módosítását
és az adóraktár engedélyes, valamint a bejegyzett kereskedők részére az engedély
kiadását.
Azon tételek esetében amelyeknél az 544-es fajtakód és a hozzá rendelt alkoholtermék törlése
mellett, az 544-es fajtakódon megfeleltetett alkoholterméknek a 692-es fajtakód(on) alá
történő rögzítése szükséges, az igazgatóságok az engedélyek kiadása iránt – az előzőekben
meghatározott a módosításoknak és a törléseknek 2015. január 1-i érvényesség kezdettel
történő megadásával – legkésőbb 2014. december 31-ig intézkednek.
Azon tételek esetében, ahol kizárólag az 544-es fajtakód és a hozzá rendelt alkoholtermék
törlését kell elvégezni, mert a 692-es fajtakódon meg van feleltetve a törlendő alkoholtermék,
az igazgatóságok az engedélyek kiadása iránt ütemezetten – az előzőekben meghatározott
törléseknek 2015. január 1-i érvényesség kezdettel történő megadásával – legkésőbb 2015.
március 31-ig intézkednek.
A jövedéki engedélyes közösségi kereskedő tevékenységét az igazgatóságok a Jöt. egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8. számú melléklete
szerinti adattartalom alapján engedélyezik, amelynek 7.1.3. pontja tartalmazza a fajtakódot is,
az engedélyben azonban a fajtakód nem jelenik meg. A jogszabályváltozással összefüggésben
az igazgatóságok a kiadott jövedéki engedélyes közösségi kereskedői engedélyhez tartozó
kérelemben foglaltak felülvizsgálják. Amennyiben az engedélykérelemben az 544-es fajtakód
szerepel, akkor az érintett engedélyesek figyelmét felhívják arra, hogy ez a fajtakód megszűnt,
ezért azt 2015. január 1-jétől a 2014. december hónapot érintő és január hónapban benyújtott
adóbevallások, valamint az adó-visszaigénylés (adólevonás) érvényesítése, illetve a fentieken
túl önrevízió benyújtása esetén lehet csak alkalmazni.
Vámhatósági eljárás keretében a jövedéki biztosíték felülvizsgálata
Adóraktár engedélyes és bejegyzett kereskedői engedélyes tevékenység esetén a differenciált
adómérték megszüntetésével a Jöt. 38. § (6) bekezdése szerinti jövedéki biztosíték módosítást
érintően – a jelenlegi jövedéki biztosíték elfogadásánál figyelembe vett feltételek vagy
körülmények megváltozása tekintetében –, az igazgatóságok azt vizsgálják, hogy az
engedélyes a jövedéki biztosítékot a differenciált adómérték 2011. november 1-jével történő
bevezetéséhez kapcsolódóan határozta-e meg vagy sem.
a) Amennyiben a jövedéki biztosíték meghatározása és a vámhatóság általi elfogadása
nem a differenciált adómérték bevezetéséhez kapcsolódott, úgy az igazgatóságok –
Jöt. 38. § (6) bekezdése alapján – a jövedéki biztosíték összegét nem módosítják.
b) Abban az esetben sem módosítják az igazgatóságok a Jöt. 38. § (6) bekezdése alapján
a jövedéki biztosíték összegét, amennyiben a Jöt. vonatkozó rendelkezése alapján az
adóraktár engedélyes a maximum összegben teljesíti a jövedéki biztosítékot, de a
magasabb adómérték megszüntetése nem eredményezi azt, hogy a nyújtandó jövedéki
biztosíték összege a Jöt.-ben meghatározott maximum érték alá csökken.
c) Az előzőekben ismertetett eseteken túlmenően – kivéve, ha az engedélyes jelenleg is a
Jöt. szerinti minimum összegben teljesíti a jövedéki biztosítékot – a Jöt. 38. § (6)
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján szükséges lehet a nyújtott jövedéki
biztosíték módosítása (csökkentése). Ilyen esetben – amennyiben az engedélyes nem
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kéri a teljesített jövedéki biztosíték csökkentését – a Jöt. 38. § (6) bekezdése alapján az
igazgatóságok nem fogják a nyújtandó jövedéki biztosíték összegét módosítani,
figyelembe véve azt is, hogy a jövedéki biztosítéknak továbbra is magasabb összegben
történő teljesítése, nem eredményez adókockázatot. Az igazgatóságok elsődlegesen
arra lesznek figyelemmel, hogy az érintett engedélyesnek az alacsonyabb összegű
pénzügyi biztosíték nyújtása ne okozzon többlet adminisztrációt és többlet költséget.
A fentiekre figyelemmel a differenciált adómérték megszűnéséhez kapcsolódóan a
nyújtott/nyújtandó jövedéki biztosíték esetén az érintett engedélyesekkel az
engedélyezési feladatokat ellátó igazgatóságok fel fogják venni a kapcsolatot.
Az engedélyeseknél felmerülő nyilvántartás vezetéssel kapcsolatos információk
A szeszes italt beszerző, betároló, raktározó, előállító alkoholtermék adóraktár
engedélyesének a termékmérleg jogcímkódokat, az alábbiak szerint kell átvezetnie:
a) Az 544-es fajtakód alatt nyilvántartott készleteket a termékmérleg nyilvántartásból
(TM), és a külön nyilvántartásból (KNYT) 2014. december 31. zárással a 692-es
fajtakód alatti TM, KNYT-okba kell átvezetni és 2015. január 1-től szerepeltetni.
b) 2014. december 31-én a TM esetén 39110 jogcímkóddal (Zárókészlet átvezetése TM),
a KNYT esetén 39310 jogcímkóddal (Zárókészlet átvezetése KNYT) kell ki-átvezetni a
készleteket. Mivel a teljes készlet a jövőben a 692-es fajtakód alá fog tartozni, ezért a
teljes zárókészletet kell ki-átvezetni, ezáltal az december 31-i zárókészlet 0 lesz.
c) A 692-es fajtakód alatt szereplő TM és KNYT-okban 2015. január 1-én a b) pontban
szerepeltetett mennyiségeket növekedésként kell szerepeltetni, TM esetén 29110
jogcímkóddal (Nyitókészlet átvezetése TM) míg KNYT esetén 29310 jogcímkóddal
(Nyitókészlet átvezetése KNYT).
A hatósági felügyeletet ellátó igazgatóságok a megszűnő 544-es fajtakódon megfeleltetett
alkoholterméknek, a nyilvántartásokban történő helyes átvezetését, valamint a havi zárások
benyújtása során a megfelelő fajtakód alkalmazását fokozottan fogja ellenőrizni.
A hatósági felügyeletet ellátó igazgatóságok a 2015. január hónap vonatkozásában benyújtott
termékmérleg-havizárás (KNYHZ) tekintetében külön ellenőrizni fogják, hogy a
termékmérlegben 2014. december 31-ével az 544-es fajtakódról a 692-es fajtakódra
megtörtént a készletek átvezetése.
A KJIR a termékmérleg-havizárás (KNYHZ), valamint a szállítási nyilvántartás havi zárás
(SZNYHZ) adatainak fogadásakor ellenőrizni fogja a havi zárásokban feltüntetett
fajtakódokat is. Ennek okán a KJIR a 2015. januártól kezdődő időszakra, azaz februártól
kezdődően benyújtott KNYHZ, SZNYHZ esetén hibaüzenettel fogja jelezni az 544-es
fajtakód alkalmazását (kivéve az önellenőrzést).
Amennyiben a hatósági felügyeletet ellátó igazgatóságok a termékmérleg-havizárás
(KNYHZ) felülvizsgálata során megállapítják, hogy a készlet átvezetés nem történt meg vagy
a benyújtott havi zárás tartalmazza az 544-es fajtakódot, akkor Jöt. 48. § (5) bekezdésében
foglaltak alapján hivatalból ellenőriznie fogja az eltérés okát.
Az 544-es fajtakód megszűnésénél végzett technikai átvezetés okán az engedélyezési
feladatokat, illetve a hatósági felügyeletet ellátó igazgatósággal az érintett gazdálkodói körnek
a vezetett számítógépes nyilvántartást nem kell ismételten jóváhagyatni, illetve a manuálisan
vezetett nyilvántartást ismételten nem kell hitelesítetni.
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Az EAN/VP termékazonosító-szám törzsadatok módosítása
Az 544-es fajtakód megszűnésére tekintettel az érintett gazdálkodói kör által korábban
bejelentett EAN/VP-termékazonosító adatokat, az alábbiak szerint fogják felülvizsgálni az
igazgatóságok
a) Amennyiben a törzsadatokban az adott alkoholtermék – a bejelentés egyéb adatai
tekintetében teljesen megegyezik, de – két különböző EAN/VP termékazonosítóval, az
544-es és a 692-es fajtakóddal is szerepel, akkor az 544-es fajtakódhoz tartozó
EAN/VP termékazonosítót az igazgatóságok lejáratják (a J07-es nyomtatványon az
adott EAN/VP termékazonosító adatainak megadása, ahol a Karb.jel=„T”, az
Érvényesség=„2014.12.31.”), míg a 692-es fajtakódú terméket az igazgatóságok
változatlanul hagyják.
b) Amennyiben a törzsadatokban az adott alkoholtermék kizárólag az 544-es fajtakóddal
szerepel és az engedélyes a terméket továbbiakban is ugyan ezen az EAN/VP
termékazonosítón kívánja nyilvántartani, akkor a 692-es fajtakódú alkoholterméket az
érintett engedélyesnek az adott EAN/VP termékazonosítón módosításaként kell
bejelenteni (a J07-es nyomtatványon az adott EAN/VP termékazonosító adatainak
megadása, ahol a Fajtakód=„692”, a Karb.jel=„M”, az Érvényesség=„2015.01.01.”).
c) Amennyiben a törzsadatokban az adott alkoholtermék kizárólag az 544-es fajtakóddal
szerepel és az engedélyes az alkoholterméket a továbbiakban egy új EAN/VP
termékazonosítón kívánja nyilvántartani, akkor az 544-es fajtakódú alkoholterméket
az igazgatóságok lejáratják, illetve a 692-es fajtakódú alkoholterméket az érintett
engedélyeseknek az új EAN/VP termékazonosítón be kell jelenteni (a J07-es
nyomtatványon az adott EAN/VP termékazonosító adatainak megadása, ahol a
Fajtakód=„692”, a Karb.jel=„U”, az Érvényesség=„2015.01.01.”).
Az előző módosításokat az ügyfél által benyújtott J07-es bejelentés alapján vagy –
amennyiben az ügyfél azt kéri, illetve az igazgatóság munkaszervezése lehetővé teszi –, akkor
hivatalból az ügyféllel egyeztetve fogják elvégezni az igazgatóságok.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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