Bejelentések
A jövedéki termékekhez kapcsolódó bejelentések listáját a jövedéki adóról szóló 2016. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 43. § - 52. § bekezdései, valamint a Jöt. egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 31. § - 32. § bekezdései sorolják fel.
A Jöt. 43-52. §-a szerinti, valamint a Jöt.-ben és a Vhr-ben meghatározott egyéb
bejelentéseket az arra kötelezett személy az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített
nyomtatványon teszi meg.
A magánszemély az általa előállított és az előállító, családtagjai vagy vendégei által
elfogyasztott, naptári évenként és háztartásonként 1000 litert meg nem haladó mennyiségű
sörre, palackos erjesztésű habzóborra, egyéb csendes erjesztett italra, palackos erjesztésű egyéb
habzó erjesztett italra előállításonként, az előállítás tervezett megkezdési időpontjának
megjelölésével, az azt megelőző 3. napig NAV_J29 elektronikus nyomtatványon bejelentést
tesz az állami adó- és vámhatósághoz.
Mentesül a magánszemély az adófizetési kötelezettség alól az általa előállított és az
előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott, naptári évenként és háztartásonként
1000 litert meg nem haladó mennyiségű sörre, palackos erjesztésű habzóborra, egyéb csendes
erjesztett italra, palackos erjesztésű egyéb habzó erjesztett italra, feltéve, hogy értékesítésre
nem kerül sor. Hivatkozott előállítási tevékenység végzése bejelentési kötelezettséggel társul.
A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezés birtoklását a
megszerzést követő 10 napon belül be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz. A
tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezésen előállított
alkoholtermék előállítását előállításonként, az előállítás megkezdésének tervezett időpontját
megelőző 3. napig be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz és tudományos és
oktatási célú felhasználásáról vagy megsemmisítéséről a jogszerű felhasználás
megállapítására alkalmas jegyzőkönyvet kell felvenni.
A tudományos és oktatási célú desztillálóberendezés bejelentéséhez csatolni kell
a) a desztillálóberendezés megszerzését igazoló okirat másolatát, és
b) a tudományos és oktatási tevékenységet igazoló okirat (alapító okirat, alapszabály)
másolatát.
A tudományos és oktatási célú desztillálóberendezésen történő termék-előállításról készített
jegyzőkönyv tartalmazza
a) az előállító nevét, címét,
b) az előállítás címét, ha az az a) pontban megjelölt címtől eltér,
c) az előállítás időpontját,
d) az előállított alkoholtermék fajtáját, mennyiségét (literben), tényleges alkoholtartalmát, s
e) a felhasználásra, megsemmisítésre vonatkozó adatokat (a felhasználás vagy
megsemmisítés módja, dátuma).
Energiatermék kinyerését eredményező rekultivációs tevékenység megkezdését
legkésőbb az azt megelőző 3 nappal, a tevékenység tervezett befejezésének időpont
megjelölésével kell NAV_J29 elektronikus nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz
bejelenteni. A rekultivációs tevékenység megkezdésének bejelentéséhez csatolni kell az
energiatermék kinyerését eredményező tevékenység rövid műszaki leírását.
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A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy a tervezett tevékenységét legkésőbb a
tevékenység megkezdését megelőző 3 nappal NAV_J29 elektronikus nyomtatványon
bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. Légiutas-ellátási tevékenység bejelentéséhez
csatolni kell a légijárművek ellátásáról szóló megállapodás másolatát és a készletváltozásokat
alátámasztó szigorú számadású bizonylatok mintáját.
A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy e tevékenységéről az alábbi adattartalmú
nyilvántartást vezet és zár le havonta.
A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy által vezetendő nyilvántartás adattartalma
1. Nyitókészlet
2. Növekedés
2.1. Légijárműről utántöltési céllal ideiglenesen levett jövedéki termék
2.1.1. kereskedelmi megnevezése
2.1.2. kiszerelése
2.1.3. sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes
alkoholtermék, valamint alkoholtermék esetében tényleges alkoholtartalma
2.1.4. darabszáma
2.2. A légijármű
2.2.1. lajstromjele
2.2.2. üzembentartójának megnevezése
2.3. Telephelyre, raktárba szállítás időpontja
3. Csökkenés
3.1. Légijárműre felvitt jövedéki termék
3.1.1. kereskedelmi megnevezése
3.1.2. kiszerelése
3.1.3. sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes
alkoholtermék, valamint alkoholtermék esetében tényleges alkoholtartalma
3.1.4. darabszáma
3.2. A légijármű
3.2.1. lajstromjele
3.2.2. üzembentartójának megnevezése
3.3. Telephelyről, raktárból történő kiszállítás időpontja
3.4. Megsemmisített jövedéki termék mennyisége
4. Zárókészlet
A légiutas-ellátási tevékenység során feleslegessé vált jövedéki termék tervezett
megsemmisítése esetében a megsemmisítés időpontját az azt megelőző 3. napig be kell
jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak.
A motorfejlesztést megvalósító személy a tervezett tevékenységét legkésőbb a
tevékenység megkezdését megelőző 30 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.
A hulladékhasznosítási tevékenységet végző személy e tevékenységét legkésőbb a
tevékenység megkezdését megelőző 30 nappal bejelenti NAV_J29 elektronikus
nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz, ha az előállítás során köztes fázisban egyéb
ellenőrzött ásványolaj keletkezik. Az állami adó- és vámhatóság kérésére a környezetvédelmi
hatóság a kérés megérkezésétől számított 21 napon belül hozzáférhetővé teszi az állami adóés vámhatóság számára azoknak a hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkezőknek az
aktuális listáját, akiknek tevékenysége során köztes fázisban egyéb ellenőrzött ásványolaj
keletkezik.
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A biológiai ecet előállítását végző személy e tevékenységét legkésőbb a tevékenység
megkezdését megelőző 30 nappal NAV_J29 elektronikus nyomtatványon bejelenti az állami
adó- és vámhatósághoz, ha az előállítás során köztes fázisban alkoholtermék keletkezik.
A kenőolaj másik tagállamból másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló,
belföldön áthaladó ömlesztett szállítását végző személy e tevékenységét legkésőbb a
szállítást megelőző napon bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. A bejelentésre
kötelezett személy bejelentését választása szerint magyar, angol, német vagy francia nyelven
teszi meg a J_32 számú nyomtatvány alkalmazásával
A nemzetközi légi forgalomban részt vevő légijármű karbantartását végző személy e
tevékenységének megkezdését legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 3 nappal
NAV_J29 elektronikus nyomtatványon bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. A
nemzetközi légi forgalomban részt vevő légijármű karbantartását végző személy a
karbantartási céllal eltávolított repülőgép-üzemanyagról olyan nyilvántartást vezet, amely
naprakészen tartalmazza
a) a repülőgép-üzemanyag mennyiségi adatait, a lefejtés időpontját, a légijármű üzemben
tartójának megnevezését és a légijármű lajstromjelét,
b) az eltávolított repülőgép-üzemanyag légijárműbe történő visszatöltése esetén az
üzemanyag mennyiségi adatait, a visszatöltés időpontját, a légijármű üzemben tartójának
megnevezését és a légijármű lajstromjelét, és
c) az eltávolított repülőgép-üzemanyag elszállítása esetén az üzemanyagot átvevő
megnevezését, a szállítási bizonylat sorszámát, az üzemanyag mennyiségi adatait és az
elszállítás időpontját.
A 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 40. cikke szerinti, másik
tagállambeli személy által adófelfüggesztési eljárás keretében feladott csendes bor
átvételét – a Jöt. 55. §-tól eltérően a) az adóraktár engedélyese a Jöt. 24. § szerinti adatszolgáltatás keretében,
b) a bejegyzett kereskedő 5 munkanapon belül
NAV_J32 elektronikus nyomtatványon jelenti be az állami adó- és vámhatóságnak.
A bejelentés tartalmazza az átvett csendes bor mennyiségére vonatkozó, valamint a
végrehajtási rendeletben meghatározott további adatokat.
A lakossági energiafogyasztó a saját háztartása céljára vásárolt földgáz közúti jármű
üzemanyagaként történő felhasználásának szándékát az előállítás tervezett megkezdési
időpontjának megjelölésével, az azt megelőző 3. napig NAV_J29 elektronikus
nyomtatványon bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. A bejelentésről az állami adó- és
vámhatóság soron kívül tájékoztatja a műszaki biztonsági hatóságot és a földgáz ellátását
biztosító szolgáltatót. A műszaki biztonsági hatóság a lakossági energiafogyasztó által
létesített sűrített gáztöltő berendezés üzembe helyezéséről soron kívül tájékoztatja az állami
adó- és vámhatóságot. Ha a lakossági energiafogyasztó tárgyi bejelentésben szereplőnél több
üzemanyagot állított elő, a különbözet mennyiségéről a sűrítés megtörténtét követő 3
munkanapon belül tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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