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1 .§

Bizottsági önálló indítvány

2004. évi . . . törvény
ajövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló

2003. évi CXXVIL törvény módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 .
évi CXXVII. törvény (továbbiakban : Jöt.) 110. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„110. § (1) A nem jövedéki engedélyes kereskedő a jövedéki termék beszerzésekor a
működési engedélyét, illetve annak hiteles másolatát az eladó kérésére köteles
bemutatni .

(2) A nem jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket csak adóraktárból,
jövedéki engedéllyel rendelkező kereskedőtől és importálótól, valamint a 105. § (2)-
(4) bekezdése rendelkezésének értelemszerű alkalmazásával, továbbá - kizárólag a
103. § (3) bekezdés szerinti esetben - nem jövedéki engedélyes kereskedőtől is
beszerezhet .

(3) A nem jövedéki engedélyes kereskedő köteles a beszerzett, az értékesített és a
készleten lévő jövedéki termék eredetét, származását hitelt érdemlően igazolni .

(4) A nem jövedéki engedélyes kereskedő az (5) bekezdésben meghatározott
kereskedelmi mennyiséget elérő mennyiségű jövedéki termékre - amennyiben a vevő
kéri - olyan számlát vagy egyszerűsített számlát bocsát ki, amely az áfatörvény szerinti
adattartalmon kívül a "Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas" szöveget is tartalmazza .

(5) E törvény alkalmazásában kereskedelmi mennyiségűnek :
• az ásványolajterméknek motorbenzinből a gépjármű üzemanyagtartályán kívül 40
litert, egyéb benzinből 20 litert, petróleumból 50 litert, gázolajból a gépjármű és
erőgép üzemanyagtartályán kívül 100 litert, tüzelőolajból 3500 litert, fűtőolajból 3500
kilogrammot, biodízelből 100 litert,
b) a cigaretta 800 darabot,
•

	

a szivar 200 darabot, a szivarka 400 darabot,
d) a fogyasztási dohány 1000 grammot,
•

	

a sör 110 litert,
j) a köztes alkoholtermék 20 litert,
g) az alkoholtermék 10 litert,
h) a bor és pezsgő együttesen 90 litert (ebből pezsgő legfeljebb 60 liter)



meghaladó mennyisége minősül .

(6) Az alkoholtermék forgalmazására a 73 . § (10) bekezdésében előírt rendelkezéseket
a kiskereskedelmi forgalmazás esetén is alkalmazni kell .

(7) A vonatkozó jogszabály szerinti vendéglátás üzletkörökben kiadott működési
engedéllyel rendelkező, nem jövedéki engedélyes kereskedő elvitelre bort csak
palackban vagy hivatalos zárral ellátott kannában forgalmazhat .

(8) A nem jövedéki engedélyes kereskedő alkoholterméket, bort, sört, pezsgőt, köztes
alkoholterméket és dohánygyártmányt alkalmi rendezvényen üzlethelyiségen kívül az
értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz történt előzetes - három
munkanappal korábbi - bejelentése alapján is árusíthat, ha ehhez az egyéb
jogszabályokban meghatározott engedélyekkel is rendelkezik .

(9) A cigarettát darabonként tilos értékesíteni . A szivar csak akkor értékesíthető
darabonként, ha a szivaron az adójegy szivargyűrűként kerül felhelyezésre .

(10) A légi járművek kiszolgálását végző üzemanyagtöltő állomás tárolótartályából
kizárólag a hatályos magyar szabványnak megfelelő 2710 19 21 vámtarifaszámú
üzemanyag petróleum és a 2710 11 31 vámtarifaszámú repülőbenzin, és csak
kútoszlopon keresztül értékesíthető . Egyéb üzemanyagtöltő állomás tárolótartályából
kizárólag a hatályos magyar szabványnak megfelelő, 2710 11 41, 2710 11 45 és 2710
11 49 vámtarifaszámú ólmozatlan motorbenzin, az 52 . § (1) bekezdésfi pontja szerinti
üzemanyagcélú cseppfolyósított gáz, illetve a 2710 19 41 vámtarifaszámú gázolaj, a
2710 19 41, 2710 19 45 vámtarifaszámú tüzelőolaj, és csak kútoszlopon keresztül
értékesíthető . Nem vonatkozik ez a rendelkezés arra az esetre, ha az üzemanyagtöltő
állomás tartályában kétféle üzemanyag véletlen keveredésével keletkezett
ásványolajterméket megsemmisítés céljából adóraktárba szállítanak (értékesítenek) .

(11) A nem jövedéki engedélyes kereskedő az üzemanyagtöltő állomás,
kiskereskedelmi tárolótelep forgalmáról jövedéki termékenként külön nyilvántartást
köteles vezetni, amelybe naponta, többműszakos üzemelés esetén műszakonként fel
kell jegyezni a beszerzett és az értékesített mennyiséget, valamint a napi zárókészletet .
A beszerzett mennyiséget szállítónként és azon belül annak a telephelynek a
feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a szállítás történt . Az értékesített mennyiséget
a kimérőszerkezet elektronikus számlálója szerint, a műszakjelentés alapján, az
elektronikus számláló induló és záró állásának feltüntetésével kell megállapítani .

(12) A nem jövedéki engedélyes kereskedő egyéb ellenőrzött ásványolajat 5 liternél/5
kilogrammnál nagyobb kiszerelésben és megfigyelt terméket nem forgalmazhat."

2.§

(1) A Jöt. 117. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„117. § (1) A jövedéki termékkel kereskedelmi tevékenységet folytató személlyel
szemben, amennyiben az adójegyre, a zárjegyre vagy a 85 . § (2) bekezdésében
meghatározott hivatalos zárra vonatkozó, e törvényben és a végrehajtási rendeletben
meghatározott szabályokat, vagy a 105 . § (3) bekezdésének, a 110 . § (7) és (12)
bekezdésének rendelkezését megsérti, az Art. 174. §-ában meghatározott intézkedés



alkalmazandó azzal, hogy a helyiséget az első jogsértés alkalmával 30, a második és
további jogsértés alkalmával 60 napra kell bezárni . Amennyiben a nem jövedéki
engedélyes kereskedő a 114 . § (2) bekezdésének b)-c) pontja szerinti terméket tart
készleten, illetve értékesít, az üzlethelyiségét az első jogsértés alkalmával 10, a
második és további jogsértés alkalmával20 napra kell bezárni ."

(2) A Jöt . 117. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Amennyiben a nem jövedéki engedélyes kereskedő az üzemanyagtöltő állomáson
nem alkalmazza a jogszabályban előírt pénztárgépet vagy a 106 . § (8) bekezdésében,
illetve a 110. § (10) bekezdésében foglalt rendelkezést megsérti, az üzemanyagtöltő
állomást az első jogsértés alkalmával 30, a második és további jogsértés alkalmával 60
napra be kell zárni ."

3.§

A Jöt. 123 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„123. § (1) Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Magyar
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján (a továbbiakban : a csatlakozás
napja) lép hatályba ."

4.§

(1) Ez a törvény a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba .
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Mt . 123 . § (4) bekezdése .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 .
évi CXXVII. törvény (továbbiakban : Jöt.) szerinti vendéglátás üzletkörökben kiadott
működési engedéllyel rendelkező nem jövedéki engedélyes kereskedő, az alkohol termék sör,
a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék értékesítéséről az üzlethelyiségben külön
nyilvántartást köteles vezetni mindennap . A vendéglátó szakmában dolgozók ennek az
úgynevezett napi standolásnak nem tudnak eleget tenni különösen annak napközben
folyamatos üzletmenet mellett, valamint az éjszakai műszak végén . Maga a felvétel
műszakonként napi plusz két munkaórát, az egyéb adminisztratív nyilvántartás folyamatos
vezetése (100-150 tétel esetén) további két munkaórát jelent minden üzletben .

Ezeknek a rendelkezéseknek bevezetése nem eredményezi az illegálisan beszerzett bor és
egyéb szeszes italok forgalmazásának visszaszorítását . Ez azt fogja eredményezni, hogy az
adminisztráció növekedése miatt az üzletek szűkebb választékkal fognak dolgozni és ezzel
számos termék, illetőleg termelő ki fog szorulni a piacról . Ez súlyos nemzetgazdasági károkat,
illetőleg értékesítési gondokat fog okozni .

A hamisítások ellen a forgalmazó helyeken való szigorúbb minőség ellenőrzéssel lehet
hatékonyan fellépni .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

A javaslat hatályon kívül helyezi a Jöt . 110. §-ának (7)-(8) és (10) bekezdését .

a 2. §-hoz

A Jöt. 117. § (1) és (3) bekezdésében szükséges átvezetni a 110 . § bekezdései számozásának
az 1 . § miatti változását.

a 3 . §-hoz

A Jöt. 123 . § (1) bekezdésében szükséges átvezetni a 123 . § bekezdései számozásának a 4 . §
miatti változását .

a 4. §-hoz

A javaslat hatályba lépésének időpontja a Jöt . hatályba lépéséhez igazodik .
A speciális hatályba lépési időpontot tartalmazó 123. § (4) bekezdés okafogyottá válik a Jöt .
jelenlegi 110. § (10) bekezdésének hatályon kívül helyezésével .

Budapest, 2004 . március 30 .

Lasztovicza enő
elnök
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