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Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Bevezetés és jogszabályi háttér
Ezen a nyomtatványon a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)
szerinti engedélyekhez, nyilvántartásba vételhez kapcsolódóan nyújtandó jövedéki biztosíték
összegének elfogadására/módosítására irányuló kérelmet lehet benyújtani.
Nyilatkozatot a következő alanyoknak kell/lehet benyújtani:









Adóraktári engedélyes
Bejegyzett kereskedő
Eseti bejegyzett kereskedő
Bejegyzett feladó
Felhasználói engedélyes
Jövedéki engedélyes (Nagykereskedő, exportőr, importőr, közösségi kereskedő)
Egyszerűsített adóraktári engedélyes
Csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője

A kérelmet új engedély kérelem, illetve új csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének
nyilvántartásba vételére irányuló kérelem esetén azzal egyidejűleg kell benyújtani, amennyiben
a gazdálkodó által számított biztosíték összeg nagyobb, mint nulla.
Jövedéki biztosíték közös szabályai
Az adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítással, tárolással és az adófizetési
kötelezettség teljesítésével járó adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani.
A jövedéki biztosíték készpénz, pénzügyi biztosíték és készfizető kezesség lehet.
Készpénzben nyújtott jövedéki biztosítéknak minősül az állami adó- és vámhatóság „NAV
Jövedéki letétek elszámolási számla” elnevezésű és 10032000-01501401 számú számlára,
jövedéki biztosíték céljára történő átutalás. A készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték után az
állami adó- és vámhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nincs.
Pénzügyi biztosítéknak minősül az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező hitelintézet által
nyújtott bankgarancia, fedezetigazolás és a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény,
mely visszavonhatatlan vagy a kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték lehet, amely
a visszavonás lehetőségét az állami adó- és vámhatóság jóváhagyásához is köti.
Készfizető kezességnek minősül az állami adó- és vámhatóság által kiadott, hatályos
kezességvállalási engedéllyel rendelkező személy eredeti kezességvállalási nyilatkozatával
vállalt biztosíték.
Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani:
1.
2.
3.
4.

a központi költségvetési szervnek;
az adóraktár engedélyese által előállított jövedéki termékek adótartalmának összegére;
a csővezetéken szállított energiatermékek adótartalmának összegére;
az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének
legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló, az energiapolitikáért felelős

miniszter rendelete szerinti normatív energiahordozó-készletre, valamint biztonsági
energiahordozó-készletre;
5. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény szerint
tárolt energiatermék készletére;
6. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló törvény szerinti dohány-kiskereskedelmi ellátónál tárolt
dohánygyártmány készletre;
7. az adóraktár engedélyesének telephelyei közötti szállításra;
8. a bejegyzett kereskedőnek, ha az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű
egyéb ellenőrzött ásványolajat felhasználói engedélyesnek vagy nyilvántartásba vett
felhasználónak értékesíti, vagy másik tagállamból saját felhasználás céljára felhasználói
engedéllyel hoz be;
9. a jövedéki engedélyes kereskedőnek, ha a tevékenységét kizárólag csendes borral, a Jöt.
129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termékkel és - ha a jövedéki engedélyes személy
egyszerűsített adóraktári engedélyes vagy kisüzemi bortermelő, a saját előállítású
csendes borából előállított - palackos erjesztésű habzóborral folytatja;
10. a jövedéki engedélyes, aki igazolja, hogy kenőolaj importálását vagy másik tagállamból
behozatalát kizárólag saját felhasználás céljából végzi;
11. az egyszerűsített adóraktár engedélyesnek, amennyiben nem minősül kockázatos
adózónak.
A kérelem a belföldön letelepedett gazdálkodók részéről kizárólag elektronikusan
nyújtható be a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó
(korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyről, Cégkapuról, vagy közvetlen kapcsolati
rendszeren keresztül. A belföldön nem letelepedett külföldi székhelyű gazdálkodók által papír
alapon is beadható a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága részére.
A NAV által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton történő benyújtásának
módja:
Amennyiben a nyomtatványt jogszabály előírása vagy választása szerint elektronikus úton
kívánja benyújtani, a benyújtás módjáról, folyamatáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos
honlapján (www.nav.gov.hu) „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés
általános szabályai 2019. január 1-jét követően” című tájékoztatóban talál segítő információkat.
A tájékoztató a benyújtáson túl további információkat tartalmaz az állami adó- és vámhatóság
előtti elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás szabályairól.
Képviselet bejelentése:
Amennyiben a nyomtatványt állandó meghatalmazottként, megbízottként kívánja benyújtani,
szükséges a képviseleti jogviszonyának előzetes bejelentése az állami adó- és vámhatósághoz.
A képviselet bejelentéséről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján
(www.nav.gov.hu) „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános
szabályai 2019. január 1-jét követően” című tájékoztatóban talál segítő információkat. A
tájékoztató a bejelentésen túl további információkat tartalmaz az állami adó- és vámhatóság
előtti elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás szabályairól.
Közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül történő benyújtás módja:

Az állami adó- és vámhatóság által e célra rendszeresített honlapján
(https://openkkk.nav.gov.hu/default.aspx) közzétett elektronikus nyomtatvány specifikáció
felhasználásával a nyomtatvány adattartalmának előállítását követően elektronikusan beküldve.
A benyújtást megelőző regisztráció:
Az elektronikus üzenetek közvetlen kapcsolati rendszeren történő beküldésének feltétele a
NAV által előzetesen, elektronikus formában kialakított és a NAV hivatalos honlapjáról
letölthető VPOP_R11 számú regisztrációs űrlap (NAV_VP_R11 Bejelentés és regisztrációs
adatlap a KKK-Weben történő elektronikus kérelmek benyújtásához) benyújtása, amely az
ÁNYK nyomtatványkitöltő alkalmazáshoz telepítve használható.
A kitöltött, kinyomtatott és eredeti aláírásokkal ellátott nyomtatvány mellékleteivel együtt a
NAV területileg illetékes adó- és vámigazgatóságánál nyújtható be.
Az ügyfél kommunikációs jogosultságának regisztrálása a NAV területileg illetékes adó- és
vámigazgatóságánál történik.
A regisztrációs folyamat során az elektronikus adatcserét folytatni kívánó ügyfélnek vagy
képviselőjének meg kell jelennie a NAV területileg illetékes adó- és vámigazgatóságán, ahol a
hatóság közreműködésével megtörténik az elektronikus adatcsere iránti igény nyilvántartásba
vétele, és az ehhez szükséges, ügyfélhez rendelt jogosultságok kiadása.
A regisztrációs folyamat során az ügyfél részére dokumentáltan átadásra kerül a rendszer által
generált aktivációs kód, amely ahhoz szükséges, hogy a NAV adó- és vámigazgatóságánál
regisztrált, elektronikus adatcserét folytatni kívánó ügyfél és a KKK-Web-en regisztrált
alapszintű felhasználó – aki a későbbiekben az ügyfél nevében fog üzenetcserét bonyolítani –
összerendelésre kerülhessen. Az összerendeléssel az ügyfélhez rendelt elsődleges KKKfelhasználó az ügyfélhez rendelt valamennyi kommunikációs jogosultságot megkapja. Az
elsődleges felhasználó a kapott jogosultságokat tovább tudja adni az általa létrehozott
másodlagos felhasználóknak, megtekintheti a másodlagos felhasználóinak küldött üzeneteket,
illetve módosíthatja a nevét, e-mail címét, jelszavát.
Vissza az előző fejezethez
Tovább a következő fejezethez
Vissza a Tartalomjegyzékhez

Az elektronikus nyomtatvány kitöltése
Felhívjuk figyelmét, hogy a kitöltés előtt mindig a legfrissebb keret- és nyomtatványkitöltő
programot telepítse!
Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozza át a kitöltő program
súgóját, amely a http://www.nav.gov.hu internetes honlapról letölthető. A
nyomtatványcsomagokhoz telepíthető súgók dinamikusak, ami azt jelenti, hogy kitöltés
közben az F1 gombot leütve a súgó automatikusan az adott mezőhöz tartozó információs
oldalt jeleníti meg.
Amennyiben a nyomtatványhoz mellékleteket is kíván benyújtani, a Nyomtatvány /
csatolmányok kezelése menüpontban a Hozzáad funkció alkalmazásával teheti meg.
Az általános nyomtatvány kitöltő (ÁNYK) program lehetőséget biztosít a kitöltött adatok
ellenőrzésére, a nyomtatvány mentésére. A helyes kitöltés eredményeként az „Ellenőrzött”
szó kerül a kinyomtatott oldal aljára.
Az ügyfélkapura történő feltöltés a „Kapcsolat az ügyfélkapuval” menüpont használatával
végezhető el.
Keretprogram telepítésével kapcsolatos információk elérhetősége:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html
A nyomtatvány használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kérdéseket, illetve a
nyomtatvány alkalmazása vagy az elektronikus benyújtás során észlelt hibákat az
it.helpdesk@nav.gov.hu e-mail címre kérjük jelezni.
Vissza az előző fejezethez
Tovább a következő fejezethez
Vissza a Tartalomjegyzékhez

NAV_J38 nyomtatvány
A nyomtatvány 1 főlapból és 5 pótlapból áll.
A lapok fejrészét a főlap B) részében megadott adatok alapján a program automatikusan kitölti.
Általánosan elmondható a nyomtatvány egészére, hogy a rózsaszínnel jelölt mezőket a program
automatikusan tölti vagy számolja, ahol értéklista található, ott a kiválasztást követően
szöveggel feltölti.
A nyomtatvány több helyen tartalmaz értéklistákat, melyek az adott cella jobb felső sarkában
található piros vagy zöld háromszögre történő kattintással érhetőek el.
A rovatok pontos és hiánytalan kitöltése elősegíti a kérelem mielőbbi feldolgozását.
Főlap
A) rész: HIVATAL
Az A) részhez tartozó rovatokat az állami adó- és vámhatóság tölti ki.

B) rész AZONOSÍTÁS
A nyilatkozatot tevő alany adatai
Tevékenység típusa: A kódkockában levő értéklista segítségével a tevékenységek egyikét ki
kell választani.
Adózó adószáma: A kérelmező részére az állami adó- és vámhatóság által kiadott adószám 11
karakter hosszan megadva. Hibás adószám esetén a program hibaüzenettel jelez.
Adózó adóazonosító jele: A kérelmező részére az állami adó- és vámhatóság által kiadott
adóazonosító szám 10 karakter hosszan megadva. Hibás adóazonosító jel esetén a program
hibaüzenettel jelez.
Amennyiben adószámmal és adóazonosító jellel egyaránt rendelkezik, kizárólag azt az
adóazonosító számot kell megadnia, mely alatt tevékenységét folytatja. Adószám vagy
adóazonosító jel rovatok egyikének kitöltése kötelező!
Őstermelő esetében az adóazonosító jel megadása szükséges.
Neve: A kérelmező teljes neve. A rovat kitöltése kötelező!
Székhelye (telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye): Székhelye, ennek hiányában
telephelyének, ennek hiányában lakóhelyének, tartózkodási helyének adatai. Az irányítószám
vagy a város/község neve beírható, illetve a legördülő listából kiválasztható. A két adat
valamelyikének megadása esetén a másik rovatot a program automatikusan feltölti. A közterület
jellege (postafiók, helyrajzi szám jelleg jelölésére is itt van lehetőség) illetve a házszám rovat

kitöltése kötelező. A belföldön nem letelepedet személy általi benyújtás esetén az irányítószám
és város/község rovat szabadon kitölthető, az értéklistából feltöltött adat felülírható.
Jövedéki biztosíték kedvezmény nélküli teljes összege: A nyomtatvány a 04, 05-ös lapon
megadott adatok alapján automatikusan kiszámítja.
Ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összege: A nyomtatvány a 04, 05-ös lapon megadott
adatok alapján automatikusan kiszámítja.

C) rész
Hiánypótlás: X-szel kell jelölni, ha a kérelmet azért küldi be ismételten, mert az állami adóés vámhatóság a korábban beküldött kérelme után hiánypótlásra szólította fel.
Hivatkozott ügyszám: Hiánypótlás jelölése esetén ebben a rovatban az állami adó- és
vámhatóság által küldött hiánypótlásra felszólító levél fejlécében található ügyszámot kell teljes
hosszában feltüntetni (10 karakter, pl.: 1234567890).
Kitöltött lapok száma: A kérelmező részéről kitöltött pótlapok számát mutatja (csak ellenőrző
szerepe van).
Kérelem jellege: A kódkockában levő értéklista segítségével választható.
Új kérelem esetén a 01 - 03 lapok közül legalább egy lapon (de akár mind a három lapon is
tölthető) szükséges a jövedéki biztosíték fedezetéül szolgáló összeg feltüntetése, melyek
összegének meg kell egyezni a 04 – 05 lapokon levezetett ténylegesen nyújtott jövedéki
biztosíték összegével.
Módosítás esetén a módosítással érintett pótlap kitöltése szükséges. Amennyiben a tevékenység
változása kapcsán a biztosíték összegét nullára szeretné csökkenteni, akkor a módosítás
jelölésével elégséges a Főlap kitöltése.

D) rész
A nyomtatványon feltüntetett adatok hitelességét a benyújtási módnak megfelelő, a hitelesítésre
vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.
Kelt: A nyomtatvány kitöltésének helye és dátuma. A dátum beírható vagy a legördülő
naptárból kiválasztható. A rovat kitöltése papír alapú benyújtás esetén kötelező!
A papír alapon beadott nyomtatvány aláírás nélkül érvénytelen!
Bejelentő azonosító: Ebben a rovatban a kérelmező vagy a képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy adóazonosító jelét kell megadni. Hibás adóazonosító megadása esetén a
nyomtatvány hibaüzenettel jelez.

Elektronikus beküldésre jogosultsággal nem rendelkező (EGYKE nyomtatványon meg nem
bízott) személy adóazonosító jelével vagy hibás adóazonosító jellel ellátott nyomtatványt az
elektronikus rendszer visszautasítja. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt megjelölt személynek kell
az Ügyfélkapun a beküldést kezdeményeznie! A mező kitöltése kötelező!
Lehetőség van arra is, hogy a nyomtatványt az adózó helyett képviselője, meghatalmazottja írja
alá, amennyiben törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.
Amennyiben az adózó nem kötelezett a nyomtatványt elektronikus úton benyújtani és a
nyomtatványt meghatalmazott írja alá – az állami adó- és vámhatósághoz bejelentett és a
vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével –, a
meghatalmazást csatolni kell a nyomtatványhoz, és ezt a megfelelő kódkockában „X”-szel kell
jelölni. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül a nyomtatvány érvénytelen!
Ha a nyomtatványt az állami adó- és vámhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány
aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt az állandó meghatalmazásra
vonatkozó kódkockában „X”-szel kell jelölni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az állami adó- és vámhatósághoz be nem jelentett, vagy az
állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, de a jelen nyomtatvány aláírására nem jogosult
állandó meghatalmazott által aláírt nyomtatvány – meghatalmazás csatolása nélkül –
érvénytelen. Csak az állami adó- és vámhatósághoz erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon bejelentett, a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó
meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás nyomtatványhoz történő csatolásától eltekinteni!
A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, valamint a meghatalmazott és a
meghatalmazó mindazon adatait, amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye
egyértelműen megállapítható, valamint azt, hogy a meghatalmazott milyen ügyben járhat el, és
milyen eljárási cselekményt végezhet. A meghatalmazásra egyebekben az okiratra vonatkozó
előírásokat kell alkalmazni.
Vissza az előző fejezethez
Tovább a következő fejezethez
Vissza a Tartalomjegyzékhez

NAV_J38-01 lap – Készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték adata
A készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték adatát kell feltüntetni forintban, melyet a
kérelmező az állami adó- és vámhatóság „NAV Jövedéki letétek elszámolási számla”
elnevezésű és 10032000-01501401 számú számlára megfizetett. Amennyiben a számláról az
összeg kiutalását szeretné kérni, akkor azt megelőzően ezen a nyomtatványon a jövedéki
biztosítékul szolgáló összegből ki kell vezetnie (0-ra kell módosítani).
Összege: a nyújtott biztosíték összegét forintban kell feltüntetni.
Vissza az előző fejezethez
Tovább a következő fejezethez
Vissza a Tartalomjegyzékhez

NAV_J38-02 lap – Pénzügyi biztosíték adatai
A pénzügyi biztosítékban nyújtott jövedéki biztosíték adatát kell feltüntetni forintban.
Egyszerre több garanciaszerződés, fedezetigazolás, biztosítási kötelezvény is szerepeltethető
több 02-es lap kitöltésével. Amennyiben az érvényes garanciaszerződés, fedezetigazolás,
biztosítási kötelezvény visszaváltását szeretné kérni, akkor azt megelőzően ezen a
nyomtatványon a jövedéki biztosítékul szolgáló összegből ki kell vezetnie (0-ra kell
módosítani).
Művelet: A kódkockában levő értéklista segítségével választható. A lap kitöltése esetén a rovat
kitöltése kötelező.
Jellege: A kódkockában levő értéklista segítségével választható. A lap kitöltése esetén a rovat
kitöltése kötelező.
Eredeti okirat papír alapú: a kódkockába X-szel kell jelölni, ha az okirat papír alapon kerül
benyújtásra és emiatt nincsen az elektronikus nyomtatványhoz csatolva.
Pénzügyi biztosíték azonosító: A garancia szerződés, fedezetigazolás, biztosítási kötelezvény
egyedi azonosítóját kell feltüntetni. A lap kitöltése esetén a rovat kitöltése kötelező.
Módosított pénzügyi biztosíték azonosító: A módosított garancia szerződés, fedezetigazolás,
biztosítási kötelezvény egyedi azonosítóját kell feltüntetni. Módosítás esetén a rovat kitöltése
kötelező.
Pénzügyi biztosítékot nyújtó megnevezése: a pénzügyi biztosítékot nyújtó (Bank, Biztosító
társaság) nevét kell feltüntetni.
Pénzügyi biztosítékot nyújtó bankszámlaszáma: a rovat a biztosítékot nyújtó pénzforgalmi
jelzőszáma (bankszámlaszám) 3X8 karakterének feltüntetésére szolgál.
Pénzügyi biztosítékot nyújtó külföldi bankszámlaszáma (IBAN): abban az esetben kell
kitölteni, ha a biztosítékot nyújtó külföldi alany. A biztosítékot nyújtó külföldi fizetési
számlaszámát IBAN kóddal együtt a sor elején kezdve kell beírni, és közök kihagyása nélkül
kell folytatni. Az IBAN kód a pénzintézetek azonosító jele, mely minden bankszámla kivonaton
megtalálható.
Összege: a nyújtott biztosíték összegét forintban kell feltüntetni.
Érvényessége: a nyújtott biztosíték érvényességének kezdete, illetve érvényesség vége dátumát
kell megadni. A dátum beírható vagy a legördülő naptárból kiválasztható.
Vissza az előző fejezethez
Tovább a következő fejezethez
Vissza a Tartalomjegyzékhez

NAV_J38-03 lap – Készfizető kezesség adatai
A készfizető kezességgel nyújtott jövedéki biztosíték adatát kell feltüntetni forintban. Ezen lap
kitöltése esetén a kezességi nyilatkozatot is be kell nyújtani az állami adó- és vámhatóság
részére. Amennyiben a kezességi nyilatkozat elektronikus formában áll rendelkezésre, akkor az
a kérelemhez csatolható, amennyiben papír formában áll rendelkezésre, akkor azt a kérelem
elküldését követően kell az állami adó- és vámhatóság részére eljuttatni.
Művelet: A kódkockában levő értéklista segítségével választható.
Összege: A kezességi nyilatkozaton szereplő összeget kell feltüntetni forintban.
Kezességvállalási engedély szám: A kezességi nyilatkozatot kibocsájtó engedélyszámát kell
feltüntetni 13 karakter hosszan.
Eredeti okirat papír alapú: a kódkockába X-szel kell jelölni, ha az okirat papír alapon kerül
benyújtásra és emiatt nincsen az elektronikus nyomtatványhoz csatolva.
Vissza az előző fejezethez
Tovább a következő fejezethez
Vissza a Tartalomjegyzékhez

NAV_J38-04 lap – Biztosíték levezetése adóraktár esetén (egyszerűsített adóraktár,
kizárólag bérfőzést végző adóraktár kivételével)
Biztosíték levezetését tartalmazza adóraktár esetén (egyszerűsített adóraktár, kizárólag
bérfőzést végző adóraktár kivételével).
Az adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték összegének a Jöt. 81. § szerinti
adóelőleg összegével csökkentve el kell érnie
a) az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, nem az adóraktár engedélyese által
előállított jövedéki termékek adótartalmának összegét,
b) azon jövedéki termékek adótartalmának összegét, amelyeket az 53. § (2) bekezdése szerint
elkezdődött, de az 53. § (3) bekezdése szerint még be nem fejeződött adófelfüggesztési eljárás
keretében - az energiatermékek csővezetékes szállításának kivételével - szállítanak és
c) az adóraktár engedélyesét terhelő, meg nem fizetett adófizetési kötelezettség összegét.
Biztosíték levezetése adóraktár esetén (egyszerűsített adóraktár, kizárólag bérfőzést
végző adóraktár kivételével)
Jövedéki biztosíték kedvezmény nélküli összege: Azt az összeget kell itt szerepeltetni, amely
a kérelmező adóraktári biztosítékának levezetése szerint fedezi az adóraktári tevékenység
keretében tárolt, feladott, szabadforgalomba helyezett jövedéki termékek adókockázatát, a
tárolt jövedéki termék tárolásának befejezéséig, az adófelfüggesztéssel feladott jövedéki termék
átvételéig, illetve a szabadforgalomba helyezett jövedéki termék utáni adó megfizetéséig.
Alkalmazott kedvezmény a Jöt. 21. § (2) bekezdés a) pont szerint (%): A kódkockában levő
értéklista segítségével választható.
Az az adóraktár engedélyes alkalmazhatja a kedvezményt, amely egy hónapra vetítve átlagosan
az adófelfüggesztési eljárás keretében feladott, a szabadforgalomba bocsátott és az adófizetési
kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra kiszolgált jövedéki termékek mennyiségének
legalább 75%-át saját maga állította elő, vagy ha egy hónapra vetítve átlagosan az általa
adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termékek mennyiségének legalább 75%-át
adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra használta fel, akkor az adóraktári
tevékenység 2 éve történő folytatása esetén 10%-kal, majd évente további 10%-kal, de
legfeljebb 80%-kal csökkentheti a nyújtandó jövedéki biztosíték összegét.
Amennyiben különböző adómértékű jövedéki termékek mennyiségét kell figyelembe venni a
százalékos arány megállapításánál, a mennyiségeket az érintett termékekre vetített
adótartalomban kell számítani.
Alkalmazott kedvezmény a Jöt. 21. § (2) bekezdés b) pont szerint (%): A kódkockában levő
értéklista segítségével választható.
Amennyiben az adóraktár engedélyese az előző pontban leírtaktól eltér, akkor az adóraktári
tevékenység 2 éve történő folytatása esetén 10%-kal, majd évente további 10%-kal, de
legfeljebb 30%-kal csökkenthető a nyújtandó jövedéki biztosíték összege.

Nyújtandó jövedéki biztosíték összege: a nyomtatvány automatikusan számolja az előzetesen
megadott adatok alapján.
Alkalmazott korrekciók: a korrekciók kiválasztását a megfelelő kódkockába X-szel kell
jelölni
Jövedéki biztosíték a Jöt. 21. § (5) bekezdés szerint: Ebben a rovatban akkor jelöljön X-szel,
amennyiben az adóraktára légiközlekedési tevékenységet végző légijármű kiszolgálását végzi
és a tárolt repülőgép üzemanyag készletére legfeljebb 200 millió forint összegben kíván
jövedéki biztosítékot nyújtani. A jelölés esetén a „Biztosíték levezetése adóraktár esetén
(egyszerűsített adóraktár, kizárólag bérfőzést végző adóraktár kivételével)” részben a tárolt
repülőgép üzemanyag után számított jövedéki biztosíték összeget már ne vegye figyelembe.
Jövedéki biztosíték a Jöt. 21. § (6) bekezdés b) pontja szerint: Ebben a rovatban akkor
jelöljön X-szel, amennyiben az adóraktári tevékenysége során az adófelfüggesztéses
szállításához kapcsolódóan legfeljebb 1 milliárd forint összegben kíván jövedéki biztosítékot
nyújtani. A jelölés esetén a „Biztosíték levezetése adóraktár esetén (egyszerűsített adóraktár,
kizárólag bérfőzést végző adóraktár kivételével)” részben az adófelfüggesztéses szállítás után
számított jövedéki biztosíték összeget már ne vegye figyelembe.
Jövedéki biztosíték a Jöt. 21. § (7) bekezdés szerint: Ebben a rovatban akkor jelöljön X-szel,
amennyiben az adóraktári tevékenységéhez kapcsolódóan 5 milliárd forint összegben kíván
jövedéki biztosítékot nyújtani. A jelölés esetén a „Biztosíték levezetése adóraktár esetén
(egyszerűsített adóraktár, kizárólag bérfőzést végző adóraktár kivételével)” részben ne
tüntessen fel adatot.
Ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összege: a nyomtatvány automatikusan számolja az
előzetesen megadott adatok alapján. Ezen összeget kell a nemzeti adó- és vámhatóság részére
biztosítani.
Biztosíték kedvezmény nélküli teljes összege: a nyomtatvány automatikusan számolja az
előzetesen megadott adatok alapján. Ezen összeg szolgál az adóraktári tevékenysége fedezetéül.
Vissza az előző fejezethez
Tovább a következő fejezethez
Vissza a Tartalomjegyzékhez

NAV_J38-05 - Biztosíték levezetése
Biztosíték levezetését tartalmazza a 04-es lapon szerepeltetett tevékenységtől eltérő
tevékenység végzése esetében.
Jövedéki engedélyes esetén:
Tevékenység lehet:
1. Jöt. 28. § (1) bekezdés a) pont szerint (energiatermék);
2. Jöt. 28. § (1) bekezdés b) pont szerint (dohánygyártmány);
3. Jöt. 28. § (1) bekezdés c) pont szerint (egyéb jövedéki termék);
4. Értéklistából választható a Jöt. 28. § (3) bekezdése szerinti kizárólagos tevékenységek
– amelyhez a következő biztosítékösszegek tartoznak – az alábbiak szerint:
a) 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű benzin vagy gázolaj adalékával
folytatott tevékenység, 1 millió forint,
b) kisüzemi sörfőzdében előállított sörrel folytatott tevékenység, 500 ezer forint,
c) alkoholtermékkel folytatott tevékenység, és az ugyanazon engedélyes által üzemeltetett
adóraktárban
ca) évi legfeljebb 20 hektoliter tisztaszesz-tartalmú alkoholterméket állít elő, 2 millió forint,
cb) évi 20 hektolitert meghaladó tisztaszesz-tartalmú alkoholterméket állít elő, 10 millió forint,
d) 2901 10 00 KN-kódú termékkel folytatott tevékenység, 1 millió forint,
e) kenőolajjal folytatott tevékenység, 5 millió forint,
f) az a) és e) pont szerinti termékekkel folytatott tevékenység, 6 millió forint,
g) LPG-vel, egyéb ellenőrzött ásványolajjal és repülőgép üzemanyaggal folytatott tevékenység,
120 millió forint.
Jövedéki biztosíték kedvezmény nélküli összege: A kódkockában levő értéklista segítségével
választható, a Jöt. 28. § (1), (3) bekezdésében meghatározott összeg.
Alkalmazott kedvezmény: A kódkockában levő értéklista segítségével választható. A
jövedéki engedélyes kereskedői tevékenységet legalább 2 éve folytató személynek, ha nem
minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak az előző pontban meghatározott összeg 50%-át
kell nyújtania.
Nyújtandó jövedéki biztosíték összege korrekciós tényező nélkül: a program automatikusan
számolja.

Jöt. 62. § (6) bekezdés c) pont ca) alpont szerint (közösségi kereskedő): A közösségi
kereskedelmi tevékenység végzéséhez nyújtandó kiegészítő biztosíték összeg, melyet abban az
esetben kell nyújtani, amennyiben a közösségi kereskedelmi tevékenység adókockázata
meghaladja az egyébként ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összegét.
Pl.: Alkoholtermékkel végzett jövedéki engedélyes tevékenység esetén a jövedéki biztosíték
összege 20 millió forint, kedvezmény igénybevétele esetében 10 millió forint a ténylegesen
nyújtott jövedéki biztosíték összege.



5 millió forintos adókockázatú tagállami beszerzés esetén nem kell kiegészíteni a
jövedéki biztosítékot;
15 millió forintos adókockázatú tagállami beszerzés esetén 5 millió forinttal ki kell
egészíteni a jövedéki biztosítékot.

Nyújtandó és kedvezménnyel csökkentett, vagy kedvezménnyel nem csökkenthető
jövedéki biztosíték összege korrekciós tényező nélkül: a program automatikusan számolja.
Alkalmazott korrekció:
Adóraktári, bejegyzett kereskedői engedélyesként nyújtott jövedéki biztosíték
figyelembevétele (Jöt. 28. § (5) bekezdés szerint): Amennyiben a jövedéki engedélyes
kereskedő adóraktári engedéllyel vagy bejegyzett kereskedői engedéllyel is rendelkezik,
jövedéki biztosítékot csak olyan összegben kell nyújtania, amennyivel meghaladja a Jöt. 28. §
(1)-(3) bekezdése alapján nyújtandó biztosíték összege az adóraktári engedélyhez vagy a
bejegyzett kereskedői engedélyhez kapcsolódóan nyújtott jövedéki biztosíték összegét.
Ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összege: a program automatikusan számolja.
Felhasználói engedélyes esetén
Tevékenység a Jöt. 33.§ (1) bekezdés szerint:
Jövedéki biztosíték kedvezmény nélküli összege: A felhasználói engedélyes által nyújtandó
jövedéki biztosíték összege az éves szinten előállítani, felhasználni, kiszerelni kívánt jövedéki
termék mennyiségére számított adótartalom egytizenketted része, de legfeljebb 60 millió forint.
Az adótartalom meghatározásához a gázolaj adómértékét, a 2901 10 00 KN-kódú termék
esetében az üzemanyagcélú LPG adómértékét, a Jöt. 3. § (2) bekezdés 27. pont d) alpontja
szerinti megfigyelt termék és a denaturált alkohol esetében a Jöt. 132. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti adómértéket kell alapul venni.
Alkalmazott kedvezmény: A kódkockában levő értéklista segítségével választható. Az előző
pontban meghatározott összeg 50%-át kell nyújtania (50 % kedvezmény) a felhasználói
engedélyes tevékenységet legalább 2 éve, 25%-át kell nyújtania (75% kedvezmény) a
felhasználói engedélyes tevékenységet legalább 5 éve folytató személynek, ha nem minősül az
Art. szerinti kockázatos adózónak.
Nyújtandó jövedéki biztosíték összege korrekciós tényező nélkül: a program automatikusan
számolja.

Tevékenység a Jöt. 33.§ (5) bekezdés szerint (kizárólag teljesen denaturált
alkoholterméket kiszerelő): a kizárólag teljesen denaturált alkoholt kiszerelő, felhasználó
felhasználói engedélyesnek 1 millió forint összegben kell nyújtania jövedéki biztosítékot,
amely tekintetében kedvezmény nem érvényesíthető.
Nyújtandó jövedéki biztosíték összege korrekciós tényező nélkül: A kódkockában levő
értéklista segítségével választható.
Ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összege: a program automatikusan számolja.
Ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összege (egyéb tevékenységek esetén):
Bejegyzett feladó (Jöt. 27. § (2) bekezdés) esetén: az adófelfüggesztéssel feladott jövedéki
termékek mennyiségére számított jövedéki adótartalom után kell forintban megadni a jövedéki
biztosíték összegét.
Bejegyzett kereskedő (Jöt. 25. § (4) bekezdés) esetén: az adófelfüggesztéssel fogadott
jövedéki termékek mennyiségére számított jövedéki adótartalom után kell forintban megadni a
jövedéki biztosíték összegét.
Eseti bejegyzett kereskedő (Jöt. 26. § c) pont) esetén: az adófelfüggesztéssel fogadott
jövedéki termékek mennyiségére számított jövedéki adótartalom után kell forintban megadni a
jövedéki biztosíték összegét.
Adóügyi képviselő (Jöt. 36. § (2) bekezdés és 14. § (1) bekezdés d) pont) esetén: a képviselt
csomagküldő kereskedő által tagállamból behozott jövedéki mennyiségére számított jövedéki
adótartalom után kell forintban megadni a jövedéki biztosíték összegét.
Egyszerűsített adóraktár esetén (Jöt. 134. § (5) bekezdés) esetén: Amennyiben az adózó az
Art. szerint kockázatos adózónak minősül, akkor az általa nyújtandó jövedéki biztosíték
összege 250 ezer forint.
Kizárólag bérfőzési tevékenységet végző adóraktár esetén: a kizárólag bérfőzést végző
adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki biztosíték összege 200 ezer forint.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Vissza az előző fejezethez
Vissza a Tartalomjegyzékhez

