I. Általános tudnivalók
1. Mire szolgál a NAV_J24 jelű nyomtatvány?
A NAV_J24 jelű nyomtatvány a szárított dohány és a fermentált dohány szállításának
bejelentésére szolgál.

2. Kire vonatkozik?
Bejelentésre kötelezett a dohányimportáló és a dohánykereskedő.1
[1 A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 39. § (6) bekezdés]

Ha Ön bejelentésre kötelezett, de még nem rendelkezik nyilvántartásba vételi számmal, kérjük,
hogy a bejelentés beküldését megelőzően, tevékenységi körének megfelelően kezdeményezze
nyilvántartásba vételét az állami adó- és vámhatóságnál a NAV_J37 jelű nyomtatványon.

3. Hogyan lehet benyújtani a nyomtatványt?
A NAV_J24 jelű nyomtatványt kizárólag elektronikusan2 lehet benyújtani a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz (NAV).
[2 Jöt. 4. § (5) bekezdés]

A nyomtatványok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól
bővebb információt a NAV honlapján (https://nav.gov.hu)
•
•

„Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című
tájékoztatóban, valamint
„Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben”

című tájékoztatókban talál.
A nyomtatványt az adózó vagy az általa meghatalmazott személy nyújthatja be.

A képviseleti jogosultság bejelentése
A nyomtatványt az adózó meghatalmazottja is benyújthatja. Ehhez a képviseleti jogosultságot
igazolni kell.
Elektronikus benyújtás esetén a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAVhoz. Az elektronikusan benyújtott nyomtatványt ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni,
ha a benyújtó képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.
A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (https://nav.gov.hu)
„Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban
található.

4. Hol található a nyomtatvány?
A nyomtatvány elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő
keretprogramban (ÁNYK).
A nyomtatvány ÁNYK-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a
•

https://nav.gov.hu → Nyomtatványok → Nyomtatványok ÁNYK-hoz → ÁNYK
keretprogram

útvonalon található meg.

5. Mi a nyomtatvány benyújtásának határideje?
A nyomtatványt legkésőbb az adott importálási, dohánykereskedelmi ügylet megkezdéséig
kell megküldeni a NAV-nak.3
[3 Jöt. 39. § (6) bekezdés]

6. Hogyan módosítható a nyomtatvány?
A NAV a nyomtatvány helyességét megvizsgálja, és szükség esetén az adózót
nyilatkozattételre, iratbemutatásra szólítja fel.4
[4 Air. 59. § (2) bekezdés, 61. § (1) bekezdés]

Ha a NAV a feltárt hibák miatt a nyomtatvány újraküldésére szólította fel, akkor javítást
követően a nyomtatvány ismét benyújtható. Ilyenkor a nyomtatványon be kell jelölnie az
„Újraküldés felhívás alapján” rovatot, és a „Hivatkozott ügyszám” rovatba be kell írnia az
eredeti nyomtatvány vagy a felszólító NAV-levél 10 jegyű vonalkódját, amelyek
megtalálhatóak a felszólító NAV-levélben.
Újraküldés esetén a nyomtatványban nemcsak az „új” adatokat, hanem valamennyi adatot újra
meg kell adni.

7. Mik a jogkövetkezmények?
A jogszabályban előírt kötelezettség megszegése esetén az adózóval szemben a NAV a
törvényben meghatározott szankcióval élhet. A szárított és fermentált dohány előállítására,
tárolására és kereskedelmére vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a jövedéki bírság
mértéke kilogrammonként 100 ezer forint.5
A NAV a jogellenesen birtokolt szárított dohányt vagy fermentált dohányt lefoglalja, illetve
elkobozza.6
[5,6 Jöt. 100. § (1), (8) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 103. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont]

8. További információ, segítség

Ha további kérdése van az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban,
keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
•

a NAV honlapján a (https://nav.gov.hu)

E-mailen:
•

a következő címen található űrlapon: https://nav.gov.hu → ügyféliránytű → Lépjünk
kapcsolatba → E-mail küldése → Levélküldés

Telefonon:
•

a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon,

•

a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.

A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint
péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL
jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen
keresztül lehet benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját ügyében kívánja használni
az ÜCC-t, akkor EGYKE adatlap benyújtása is szükséges.

Személyesen:
•

országszerte a NAV ügyfélszolgálatain. Ügyfélszolgálat-kereső:
https://nav.gov.hu → Ügyfélszolgálatok.

9. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
•
•
•
•

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.)
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

10. Milyen részei vannak a nyomtatványnak?

•

Főlap
o
o
o

Azonosító adatok
Bejelentett tevékenységre és termékre vonatkozó adatok
Szállításra vonatkozó adatok

Tartalomjegyzék

II. Részletes tájékoztató
A nyomtatvány 1 főlapból áll.
A nyomtatvány több helyen tartalmaz értéklistát, amely a cellák jobb felső sarkában található
háromszögre történő kattintással érhető el.

Főlap
B) rész:
Az azonosításra szolgáló adatok megadása kötelező.
„Újraküldés felhívás alapján” rovat: Akkor kell bejelölni (X), ha a NAV a nyomtatvány
újraküldésére szólította fel a bejelentésre kötelezettet, és ő a felszólításnak tesz eleget ezen a
nyomtatványon. Ha ezt a rovatot bejelöli, akkor a ”Hivatkozott ügyszám” rovatot is ki kell
tölteni!
Ilyen esetben a nyomtatvány teljes adattartalmát kell beküldeni a szükséges módosításokkal.
„Hivatkozott ügyszám” rovat: Újraküldés jelölése esetén ebben a rovatban az eredeti
nyomtatvány vagy a NAV által küldött felhívás iktatószámát kell feltüntetni (10 karakter).
„Adószáma” és „Adóazonosító jele” rovatok:
•
•

Ha a bejelentő adószámmal (ide nem értve az őstermelői adószámot) rendelkezik, akkor
csak azt kell feltüntetni.
Ha a bejelentő csak adóazonosító jellel rendelkezik, akkor csak azt kell feltüntetnie.
(Csak természetes személy esetén)

Figyelem! Az „Őstermelői adószám” nem azonos a gazdasági szervezetek részére kiadott
adószám adattal, így a két adat NEM cserélhető fel! Az egyik rovat kitöltése kötelező.
„Nyilvántartásba vételi szám” rovat: A bejelentő részére a NAV által kiadott nyilvántartásba
vételi szám, 13 karakter hosszan megadva.
„Neve” rovat: A bejelentő nevét kell feltüntetni.
„Székhelye címe/Állandó lakcíme” rovat: A természetes személy az állandó lakóhelyének
címét, egyéb bejelentő a székhelye címét adja meg.

C) rész:
„Bejelentett tevékenység” rovat: Értéklistából választható ki, hogy a bejelentő milyen
tevékenységet végez a bejelentés szerint.
„Bejelentett termék megnevezése” rovat: Meg kell adni, hogy a bejelentő mely termékkörrel
kapcsolatba végez tevékenységet. Értéklistából választható ki.
„Bejelentett termék mennyisége” rovat: Meg kell adni a szállított dohány mennyiségét
kilogrammban.
Szállításra vonatkozó adatok:
„Szállító jármű forgalmi rendszáma” rovat: Meg kell adni a dohány szállítását végző
gépjármű forgalmi rendszámát. Ha nem gépjárművel történik a szállítás, akkor az egyéb jármű
azonosító adatát kell feltüntetni.
Indulási hely adatok:
„Országkód” rovat: A bejelentésben érintett szállítmány vonatkozásában annak az országnak
a kódja, amelyből a szállítmány indul. Begépelhető vagy értéklistából választható ki. Kitöltése
kötelező.
"Irányítószám" rovat: A bejelentésben érintett szállítmány vonatkozásában a telephely
fekvése szerinti helység irányítószáma, ahonnan a szállítmány indul. Begépelhető vagy
értéklistából választható ki. HU országkód esetén kitöltése kötelező.
„Város/község” rovat: A bejelentésben érintett szállítmány vonatkozásában azon telephely
fekvése szerinti helység, ahonnan a szállítmány indul.
„Utca/út”, „Hsz.” rovatok: A bejelentésben érintett szállítmány vonatkozásában azon
postacím, ahonnan a szállítmány indul. Kitöltése kötelező, ha a telephely rendelkezik postai
címmel.
„Helyrajzi szám” rovat: A bejelentésben érintett szállítmány vonatkozásában az indulási hely
fekvése szerinti helyrajzi szám feltüntetésére szolgál. Kitöltése kötelező, ha a telephely nem
rendelkezik postai címmel.
Az „Utca/út”, „Hsz.” rovatok, vagy a „Helyrajzi szám” rovat közül az egyik kitöltése kötelező.
„Indulás időpontja” rovat: A szállítmány indulásának dátumát kell megadni. Begépelhető
vagy a lenyíló naptárból választható ki.
Érkezési hely adatok:
„Országkód” rovat: A bejelentésben érintett szállítmány vonatkozásában annak az országnak
a kódja, amelybe a szállítmány érkezik. Begépelhető vagy értéklistából választható ki. Kitöltése
kötelező.

"Irányítószám" rovat: A bejelentésben érintett szállítmány vonatkozásában a telephely
fekvése szerinti helység irányítószáma, ahova a szállítmány érkezik. Begépelhető vagy
értéklistából választható ki. HU országkód esetén kitöltése kötelező.
„Város/község” rovat: A bejelentésben érintett szállítmány vonatkozásában azon telephely
fekvése szerinti helység, ahova a szállítmány érkezik.
„Utca/út”, „Hsz.” rovatok: A bejelentésben érintett szállítmány vonatkozásában azon
postacím, ahova a szállítmány érkezik. Kitöltése kötelező, ha a telephely rendelkezik postai
címmel.
„Helyrajzi szám” rovat: A bejelentésben érintett szállítmány vonatkozásában az érkezési hely
fekvése szerinti helyrajzi szám feltüntetésére szolgál. Kitöltése kötelező, ha a telephely nem
rendelkezik postai címmel.
Az „Utca/út”, „Hsz.” rovatok, vagy a „Helyrajzi szám” rovat közül az egyik kitöltése kötelező.
„Érkezés várható időpontja” rovat: A szállítmány érkezésének tervezett dátumát kell
megadni. Begépelhető vagy a lenyíló naptárból választható ki.
„Címzett adószáma” és „Címzett adóazonosító jele” rovatok:
•
•

Ha a szállítmány címzettje adószámmal (ide nem értve az őstermelői adószámot)
rendelkezik, akkor csak azt kell feltüntetni.
Ha a szállítmány címzettje csak adóazonosító jellel rendelkezik, akkor csak azt kell
feltüntetni. (Csak természetes személy esetén)

Figyelem! Az „Őstermelői adószám” nem azonos a gazdasági szervezetek részére kiadott
adószám adattal, így a két adat NEM cserélhető fel! Az egyik rovat kitöltése kötelező.
D) rész:
A nyomtatványon feltüntetett adatok hitelességét a benyújtási módnak megfelelő, a hitelesítésre
vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.
Bejelentő azonosító rovat: Ebben a rovatban az adózó, illetőleg a képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy adóazonosító jelét kell megadni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a www.magyarorszag.hu weblapon történő elektronikus
adatfeltöltést is ugyanennek a személynek kell kezdeményeznie!
A nyomtatványkitöltő program kizárólag CDV-helyes adóazonosítót fogad el. Hibás, illetve
hiányzó (nem a regisztráció során megadott) azonosító esetén a bejelentő nem azonosítható.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

