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2009. évi . .. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásána k

különös szabályairól szóló 2003 . évi CXXVII. törvény módosításáról *

1. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szól ó
2003 . évi CXXVII . törvény (a továbbiakban : Jöt.) 1 . §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

/(2) Az adókötelezettség teljesítése és ellenőrzése érdekében érvényesítendő követelmény az,
hogy/

„a) az adóköteles jövedéki terméket kizárólag adóraktárban állítsák elő , kivéve a
vámfelügyelet melletti el őállítást,”

2. §A Jöt. 5 . §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel, és a jelenlegi (4) és (5 )
bekezdések számozása (5) és (6) bekezdésre változik :

„(4) A csomagküldő kereskedő és a csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője e
törvény szerinti nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben a vámhatóság Kormány által
kijelölt szerve (a továbbiakban : csomagküldő kereskedő nyilvántartásba vételét végző szerv)
jár el .”

3. (1) A Jöt. 7 . §-a 1 . pontjának g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában
1 . jövedéki termék belföldi előállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék

felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelés i
(palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve :/

„g) az adózott üzemanyagoknak a fuvarozás során vagy az üzemanyagtöltő állomáson,
vagy a jövedéki engedélyes keresked ő , illetve a végfelhasználó telephelyén a lefejtésko r
bekövetkező keveredését, illetve csővezetékes szállítás esetén az egymás után szállítot t
ásványolajok keveredését, ”

(2) A Jöt. 7. §-ának 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a kiegészül a
következő 2/A. ponttal :

/E törvény alkalmazásában/

„2 . jövedéki termék importálása : jövedéki terméknek harmadik országból közvetlenü l
vagy más tagállam(ok)on keresztül belföldre történ ő behozatala azzal, hogy amennyiben a
jövedéki termék vámeljárás keretében lép be belföldre, az importálás a vámeljárásnak a
jövedéki termék vámjogi szabad forgalomba bocsátását eredményez ő lezárásával egyidejű leg
valósul meg ;

2/A. importálás helye: az a hely, ahol a jövedéki termék a vámjogi szabad forgalomba
bocsátásakor van ;”

(3) A Jöt. 7 . §-ának 3 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában/

' A törvényt az Országgyűlés a 2009 . november 9-i ülésnapján fogadta el .
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„3. Közösség: az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerz ődésben meghatározott
tagállamok területe azzal az eltéréssel, hogy

a) nem tekintendők a tagállamhoz tartozónak
aa) a Németországi Szövetségi Köztársaság esetében Helgoland szigete és Büsinge n

területe, az Olasz Köztársaság esetében Livigno és Campione d'Italia területe, valamint a
Luganói-tó olasz vizei, a Spanyol Királyság esetében Ceuta és Melilla területei, valamin t

ab) a Francia Köztársaság esetében a Francia Köztársaság tengeren túli megyéi, a
Spanyol Királyság esetében a Kanári-szigetek, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) esetében a Csatorna-szigetek, a Fin n
Köztársaság esetében az Aland-szigetek, a Görög Köztársaság esetében az Athosz-hegy ,

b) a Monacói Hercegség a Francia Köztársaság területéhez, Jungholz és Mittelber g
(Kleines Walsertal) tartományok a Németországi Szövetségi Köztársaság területéhez, a Ma n
sziget az Egyesült Királyság területéhez, San Marino az Olasz Köztársaság területéhez, a z
Egyesült Királyság ciprusi felségterületei (Akrotiri és Dhekelia) Ciprus területéhez tartozónak
tekintendő ;”

(4) A Jöt. 7 . §-ának 5 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„5 . harmadik ország : a Közösségen kívül található állam, illetve terület ;”

(5) A Jöt. 7. §-ának 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a kiegészül a
következő 7/A-7/I . pontokkal :

/E törvény alkalmazásában/

„7 . közösségi adófelfüggesztési eljárás : az adó fizetésének halasztása a jövedéki termék
18. (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott viszonylatban történő, 19-22 . §-ok és 24-26/B . §-
ok szerint végzett szállítása során;

7/A. e-TKO: a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről
szóló, 2003. július 16-ai 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott ,
a Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai által működtetett számítógépes rendszerben (a
továbbiakban: uniós számítógépes rendszer) a jövedéki termék feladója által kitöltött, a
tagállam illetékes hatósága által megadott egyedi adminisztratív hivatkozási kóddal ( a
továbbiakban: AHK-szám) ellátott, a Bizottságnak a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a
jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó
számítógépes eljárások tekintetében történ ő végrehajtásáról szóló 2009. július 24-ei
684/2009/EK rendeletében (a továbbiakban: EK rendelet) meghatározott adattartalm ú
elektronikus okmány;

7/B. elektronikus átvételi elismervény : az e-TKO-val feladott jövedéki termék címzettj e
által a jövedéki termék átvételéről a 20. § (1) bekezdés a) vagy b) pont szerint benyújtott, az
EK rendeletben meghatározott adattartalmú elektronikus okmány ;

7/C. elektronikus kiviteli elismervény: az e-TKO-val harmadik országba történő kiszállítás
céljára feladott jövedéki termék harmadik országba történt kiléptetésér ől a kivitel helye
szerinti tagállam illetékes hatósága (belföldön a vámhatóság) által az uniós számítógépe s
rendszerben kiállított, az EK rendeletben meghatározott adattartalmú elektronikus okmány ;

7/D. kiléptető vámhivatal : a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EG K
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993 . július
2-ai 2454/93/EGK bizottsági rendelet 793 . cikkének (2) bekezdésében említett kiléptet ő
vámhivatal ;
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7/E. kivitel helye szerinti tagállam : az a tagállam, amelyben a vámjogszabályok szerinti
kiviteli vámkezelést kérik;

7/F. üzemszüneti TKO : az e-TKO tervezetében [20 . § (1) bekezdés] szerepl őkkel azono s
adatokat és rovathivatkozásokat tartalmazó, az EK rendelet vonatkozó rendelkezései szerint
kiállított papír alapú okmány ;

7/G. üzemszüneti átvételi elismervény: az elektronikus átvételi elismervényben
foglaltakkal azonos adatokat és rovathivatkozásokat tartalmazó, a címzett adóraktár -
engedélyes, bejegyzett kereskedő által kiállított papír alapú okmány,

7/H. üzemszüneti kiviteli elismervény: az elektronikus kiviteli elismervényben foglaltakkal
azonos adatokat és rovathivatkozásokat tartalmazó, a kivitel helye szerinti tagállam illetéke s
hatósága által kiállított papír alapú okmány ;

7/I. adófelfüggesztés alóli szabálytalan kikerülés : olyan cselekmény vagy olyan
körülmény fennállása, amely nem eredményezi a közösségi adófelfüggesztési eljárásban
szállított jövedéki termékre felfüggesztett adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli,
21 . (1) bekezdés, illetve 26/B. § (3) bekezdés szerinti mentesülést ;"

(6) A Jöt. 7 . §-ának 16. és 17. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek :

/E törvény alkalmazásában/

„16 . bejegyzett kereskedő: az a személy, aki a rendeltetési hely szerinti tagállam illetéke s
hatósága (belföldön a vámhatóság) által kiadott engedély alapján, gazdasági tevékenysége
keretében jogosult más tagállamból a közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállítot t
jövedéki termék rendszeres vagy eseti fogadására ;

17 . bejegyzett feladó: az a személy, aki a vámjogi szabad forgalomba bocsátás helye
szerinti tagállam illetékes ható sága (belföldön a vámhatóság) által kiadott engedély alapján ,
gazdasági tevékenysége keretében jogosult arra, hogy – az e-TKO tervezetének kiállításával –
rendelkezzen a harmadik országból behozott, vámjogilag szabad forgalomba bocsátott
jövedéki terméknek az importálás helyéről az adó fizetésének halasztása mellett az e
törvényben meghatározott rendeltetési helyre történ ő továbbszállításáról ;”

(7) A Jöt. 7 . §-ának 22 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában/

„22. szabad forgalomba bocsátás : a jövedéki termék adóraktárból, tagállami adóraktárból ,
illetve adómentes felhasználó üzeméből történő kitárolása – kivéve, ha a kitárolás
adóraktárba, tagállami adóraktárba, más tagállam bejegyzett kereskedője részére, harmadik
országba vagy adómentes felhasználó részére történik – ; a jövedéki termék bejegyzett
kereskedő általi fogadása; az adóraktárban a sz ő lőbor termelői borkimérés céljára történő
felhasználása; a harmadik országból behozott jövedéki termék vámjogi szabad forgalomb a
bocsátását eredményező vámkezelése vagy a vámhatóság olyan intézkedése, amelyne k
eredményeként a jövedéki terméket vámjogilag szabad forgalomba bocsátottnak kell
tekinteni, ha a jövedéki terméket a vámkezelést vagy az intézkedést követ ően nem tárolják b e
adóraktárba, adómentes felhasználóhoz, vagy azt nem adja fel bejegyzett feladó a 18. § (2)
bekezdésben hivatkozott 18 . § (1) bekezdés szerinti rendeltetési hellyel ;”

(8) A Jöt. 7 . §-ának 25 . és 26. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

/E törvény alkalmazásában/

„25 . betárolás: az adófelfüggesztéssel, illetve a közösségi adófelfüggesztési eljárásban
szállított jövedéki termék fizikai mozgatása, amelynek közvetlen következményeként a
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jövedéki termék a címzett adóraktárába, illetve üzemébe, raktárába beszállításra és a címzett
által az e törvény szerinti okmányon feltüntetett rendeltetési helyen ténylegesen átvételr e
kerül . Amennyiben a harmadik országból vámeljárás keretében behozott és közvetlenü l
adóraktárba beszállított jövedéki termék vámjogi szabad forgalomba bocsátása adóraktárban,
illetve adómentes felhasználó üzemében, raktárában történik, a betárolás a jövedéki termé k
vámjogi szabad forgalomba bocsátásával valósul meg ;

26 . jövedéki termék fogadása: bejegyzett kereskedő részére más tagállamból közösségi
adófelfüggesztési eljárásban belföldre szállított jövedéki termék tényleges átvétele az e-TKO -
n feltüntetett rendeltetési helyen;"

(9) A Jöt . 7. §-a kiegészül a következ ő 37/D-37/F. pontokkal :

/E törvény alkalmazásában/

„37/D. biogáz : a külön jogszabály szerinti biomasszából vagy más megújuló energiábó l
előállított gáznemű, nem sűrítettgáz-halmazállapotú termék ;

37/E. olajtermék: az 52 . § (2) bekezdés d) pontja alá tartozó ásványolaj, a biogáz
kivételével;

37/F. üzemanyagkénti beszerzés, importálás, kínálás, értékesítés, felhasználás : bármely
termék belső égésű motorban való felhasználása, illetve a termék ilyen felhasználás céljár a
történő beszerzése, importálása, kínálása és értékesítése, kivéve azt az esetet, ha a helyhe z
kötött belső égésű motorban való felhasználás kizárólagos célja villamos energia el őállítása,
illetve a beszerzés, importálás, kínálás és értékesítés ilyen felhasználás céljára történik . Az
utóbb említett esetet tüzelő-, fűtőanyagkénti felhasználásnak, illetve ilyen célra történ ő
beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak és értékesítésnek kell tekinteni ;”

(10) A Jöt . 7 . §-a kiegészül a következ ő 46 és 47. ponttal :

/E törvény alkalmazásában/

„46. teljes megsemmisülés vagy helyrehozhatatlan károsodás : a jövedéki termék
tulajdonságaiból adódó vagy el őre nem látható körülmények – kivéve lopás – vagy vis majo r
miatt bekövetkezett olyan megsemmisülés vagy károsodás, amely a jövedéki termékként
történő felhasználásra való alkalmatlanságot eredményezi ;

47 . magánszemély : jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet nem folytató természete s
személy;”

(11) A Jöt . 7. §-a kiegészül a következ ő 48 . ponttal :

/E törvény alkalmazásában/

„48. termelői borkimérés : az egyszerűsített adóraktárban a saját termelésű sző lőbornak
elvitelre vagy borkóstolás céljából helyben fogyasztásra, nem a kereskedelemr ő l szóló 2005 .
évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv .) 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás keretében
történő értékesítése .”

4. §A Jöt. 8. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép :

„Az adó alanya az a) pont esetében a jövedéki terméket előállító személy – amennyiben a
jövedéki termék előállítása adóraktárban történik, az adóraktár-engedélyes –, a b) pont
esetében az importáló, illetve a 10 . § (3) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti importálás
esetében a bejegyzett feladó .”

5. § (1) A Jöt. 10. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
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/(2) A jövedéki termék jogszer ű belföldi előállításával keletkező, illetve az adóraktár
engedélyesét, valamint az adómentes felhasználót a jövedéki termék adóraktárba, illetve az
adómentes felhasználó üzemébe, raktárába történő betárolása következtében terhelő
adómegállapítási és adófizetési kötelezettség adófelfüggesztés alatt áll, amíg a jövedék i
terméket/

„c) az adóraktár engedélyese az adóraktárából, illetve az adómentes felhasználó az
üzeméből, raktárából a 11 . feltételeinek megfelelően belföldön adófelfüggesztéssel
szállítja. ”

(2) A Jöt. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) A jövedéki tennék importálásával keletkez ő adókötelezettség esetén az adófizetési
kötelezettség felfüggesztésre kerül, h a

a) az importálás helye adóraktár, illetve adómentes felhasználó üzeme, raktára ;
b) a jövedéki terméket az importálás helyéről e-TKO-val közvetlenül adóraktárba vagy

adómentes felhasználóhoz szállítják, és amennyiben az e-TKO tervezetének kiállítój a
ba) adóraktár-engedélyes vagy adómentes felhasználó, a 38 . §, illetve a 42 . szerinti

jövedéki biztosítékuk összege eléri a harmadik országból behozott jövedéki termékre
megállapított adó összegét ,

bb) bejegyzett feladó, a bejegyzett feladó jövedéki biztosítékot nyújt a feladot t
jövedéki tennék adójának megfelelő összegben, illetve az általa nyújtott, — a 19. (7)
bekezdés rendelkezését is figyelembe véve — rendelkezésre álló jövedéki biztosíték a feladot t
jövedéki tennék adójára fedezetet biztosít .”

(3) A Jöt . 10. §-a kiegészül a következő (9) bekezdéssel :

„(9) A jövedéki terméket belföldi rendeltetéssel feladó bejegyzett feladóra a 26/A . § (1),
(3)-(5) bekezdés rendelkezéseit értelemszer űen alkalmazni kell azzal, hogy jövedéki
biztosítéka az elektronikus átvételi elismervény 11 . (8) bekezdés szerint részére történő
továbbításával egyidej űleg szabadul fel, illetve válik ismételten felhasználhatóvá . ”

6. § (1) A Jöt . 11 . §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/(1) A jövedéki termék adófelfüggesztéssel szállítható /

„c) adóraktárból végleges rendeltetéssel harmadik országba belföldr ől történő
kiléptetéssel ;”

(2) A Jöt. 11 . §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(1) A jövedéki termék adófelfüggesztéssel szállítható/

„g) az 53 . § (1) bekezdés a) pontja szerinti adómentes felhasználás esetében az adómente s
felhasználó keretengedélyében szereplő telephelyrő l

ga) harmadik országban szolgálatot teljesítő magyar fegyveres erők részére véglege s
rendeltetéssel harmadik országba belföldr ő l történő kiléptetéssel ,

gb) rendkívüli helyzetben a honvédelemért felel ős miniszter által vezetett
minisztériumban felállított Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság által meghatározott helyre
telepített, kijelölt repülőalakulatot ellátó üzemanyagtöltő pontra, amely az adómentes
felhasználó telephelyének tekintendő ,

gc) az engedélyezett csapatmozgások, nemzeti és nemzetközi gyakorlatok esetén a
gyakorlat helyszínén felállított üzemanyagtöltő pontra, amely az adómentes felhasználó
telephelyének tekintendő ,”

(3) A Jöt . 11 . §-ának (2)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a
kiegészül a következő (6)-(11) bekezdésekkel :
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„(2) A jövedéki termék – kivéve szőlőbor – adófelfüggesztéssel történő szállításának e
fejezet alkalmazásában az a szállítás minősül, amelyet a (3) bekezdés szerinti okmánnya l
végeznek.

(3) Az e fejezet szerinti adófelfiiggesztéses szállításhoz alkalmazható okmányok
a) – a b) pontban foglalt eltéréssel – az adóraktárból, az adómentes felhasznál ó

üzemébő l, raktárából kitárolt, valamint az importálás helyéről a 10. § (3) bekezdés b) pont
szerint szállított jövedéki termékre az e-TKO, illetve – a 20/A. § szerinti üzemszünet
idő tartama alatt – az üzemszüneti TKO,

b) az ásványolaj csővezetékes szállítása esetén, valamint a 11 . § (1) bekezdés g) pont gb)
és gc) alpont szerinti esetben a külön jogszabály szerint e célra elfogadható egyéb okmány ,
bizonylat (a továbbiakban a)-b) pontok együtt : termékkísérő okmány) .

(4) A termékkísérő okmányt a jövedéki terméket kitároló adóraktár-engedélyes,
adómentes felhasználó, az importáló adóraktár-engedélyes, adómentes felhasználó vagy a
bejegyzett feladó állítja ki, az e-TKO és az üzemszüneti TKO esetében a (7) bekezdésbe n
foglaltak szerint, az egyéb okmány, bizonylat alkalmazása esetén a külön jogszabályban
foglaltak szerint .

(5) A betárolást az adófelfüggesztéssel szállított jövedéki terméket betároló adóraktár -
engedélyes, adómentes felhasználó

a) az e-TKO-val végzett szállítás esetén elektronikus átvételi elismervénnyel ,
b) a (3) bekezdés b) pont szerinti esetben a külön jogszabályban foglaltak szerin t

köteles visszaigazolni a kitároló adóraktár-engedélyesnek, adómentes felhasználónak .

(6) A jövedéki termék belföldrő l harmadik országba történő kiléptetésérő l a vámhatóság
elektronikus kiviteli elismervényt küld a kitároló adóraktár-engedélyesnek, adómentes
felhasználónak.

(7) Belföldön e-TKO-val végzett szállítás esetén az adóraktár-engedélyesnek, a bejegyzett
feladónak, az adómentes felhasználónak, illetve a vámhatóságnak

a) a jövedéki termék adóraktárból, adómentes felhasználó üzeméb ő l, raktárából történő
kitárolására, illetve az importálás helyéről adóraktár-engedélyes vagy adómentes felhasznál ó
részére történő feladására a 20 . § (4) bekezdés rendelkezését,

b) az e-TKO-ra a 20. (1)-(2), (5)-(6) bekezdés rendelkezéseit ,
c) az elektronikus átvételi elismervényre a 22 .

	

(4)-(5) bekezdés rendelkezéseit, a z
elektronikus kiviteli elismervényre a 18 . (9) bekezdés rendelkezéseit

kell – értelemszerűen – alkalmaznia.

(8) Belföldön e-TKO-val végzett szállítás esetén a vámhatóság a feladó adóraktár -
engedélyesnek és a bejegyzett feladónak, illetve a feladó adómentes felhasználónak – a 20 . §
(1) bekezdés szerinti elektronikus úton – továbbítj a

a) a fogadó adóraktár-engedélyes, adómentes felhasználó elektronikus átvétel i
elismervényét,

b) a jövedéki termék mentesített szervezet általi átvételét igazoló, a 18 . § (4) bekezdés
rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával a vámhatóság által kiállított elektroniku s
átvételi elismervényt ,

c) a jövedéki termék harmadik országba történt kiviteléről a vámhatóság által kiállított
elektronikus kiviteli elismervényt .

(9) A belföldi rendeltetéssel, illetve harmadik országba történő kiléptetés céljából a 20/A .
§ szerinti üzemszünet időtartama alatt belföldön végzett kitárolásra, az importálás helyér ől a
10. § (3) bekezdés b) pont szerint történő feladásra, valamint a betárolás, kilépteté s
visszaigazolására a 18 .

	

(11)-(12) bekezdés, a 20/A-20/B. §, és a 22/A.

	

(1), (3)-(4)
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bekezdés rendelkezéseit kell az adóraktár-engedélyesnek, a bejegyzett feladónak, a z
adómentes felhasználónak, illetve a vámhatóságnak értelemszerűen alkalmaznia azzal, hogy

a) a vámhatóság az üzemszüneti kiviteli elismervényt közvetlenül a kitároló adóraktár -
engedélyesnek, adómentes felhasználónak, illetve a bejegyzett feladónak küldi meg ,

b) a 20/B. § (2) bekezdésében hivatkozott 20 . § (3) bekezdésének rendelkezését nem kell
alkalmazni .

(10) A 10. § (3) bekezdés szerinti adófelfüggesztés eseté n
a) az importáló adóraktár-engedélyesnek, adómentes felhasználónak vagy a bejegyzet t

feladónak az e-TKO tervezetét a vámárunyilatkozat benyújtásával egyidejűleg kell – a 20 .
(1) bekezdés szerinti elektronikus úton – a vámhatósághoz benyújtania,

b) a vámhatóság a jövedéki termék vámjogi szabad forgalomba bocsátásával egyidej űleg –
a 20. § (2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásával – hagyja jóvá az e-TKO tervezetét é s
küldi meg – a 20. (1) bekezdés szerinti elektronikus úton – az e-TKO-t az e-TKO terveze t
kiállítójának,

c) a betároló adóraktár-engedélyes, adómentes felhasználó az importált jövedéki termék
adóraktárába, illetve üzemébe, raktárába való betárolásáról elektronikus átvételi elismervény t
állít ki és nyújt be – a 20 . § (1) bekezdés szerinti elektronikus úton – a vámhatósághoz, melye t
abban az esetben, ha az e-TKO tervezetet bejegyzett feladó állította ki, a vámhatóság – a 20 .
(1) bekezdés szerinti elektronikus úton – megküld a bejegyzett feladónak .

(11) A jövedéki terméket betároló adóraktár-engedélyes, adómentes felhasználó a z
adófelfüggesztéssel szállított jövedéki terméket a termékkísér ő okmányon feltüntetett
rendeltetési helyen történt betárolással (a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a
jövedéki termék vámjogi szabad forgalomba bocsátásával) egyidej űleg köteles a készletébe
felvenni ."

7. § (1) A Jöt. 13 . §-a (1) bekezdésének a), b), d), fi és g) pontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek :

/(1) Az adóraktár engedélyese – ha törvény másként nem rendelkezik – a felfüggesztet t
adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége alól véglegesen mentesül, ha a kitárolt jövedéki
terméket/

„a) egy másik adóraktárba betárolták, és azt a betároló adóraktár engedélyese elektroniku s
átvételi elismervénnyel, illetve – az ásványolaj csővezetékes szállítása esetén – a külön
jogszabály szerint visszaigazolta;

b) az adómentes felhasználó betárolta, és a betárolást elektronikus átvételi elismervénnyel ,
illetve – az ásványolaj csővezetékes szállítása esetén – a külön jogszabály szerint
visszaigazolta;”

„d) végleges rendeltetéssel harmadik országba kiléptették, és azt a vámhatóság álta l
megküldött elektronikus kiviteli elismervény tanúsítja ;”

„ fi – amennyiben a kitárolt termék 2710 11 31, 27 10 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 271 0
19 21, 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49 vámtarifaszámú ásványolajtermék – az Észak -
atlanti Szerződés részes államainak és az 1995 . évi CII. törvényben kihirdetett
„Békepartnerség” más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői és
polgári állománya részére a szolgálati járművek, légi járművek és hajók üzemanyag-ellátás a
céljára, illetve – amennyiben a kitárolt termék a 3 . (2) bekezdés b)-g) pontja szerint i
jövedéki termék – az Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erőinek, illetve
polgári állományának étterme, kantinja részére szállították és a címzett által történt átvételt a
vámhatóság által – a 18. (4) bekezdés rendelkezéseinek értelemszer ű alkalmazásával –
kiállított, az adóraktár-engedélyesnek továbbított elektronikus átvételi elismervény, valamint
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a címzett adómentes beszerzési jogosultságát a külön jogszabályban meghatározot t
rendelkezések szerint a címzett által kiállított adómentességi nyilatkozat igazolja ;

g) – amennyiben a kitárolt termék a 2710 19 41 vámtarifaszámú jelölt gázolaj – külföld i
vagy belföldi lajstromjel ű, áru- vagy személyszállítást gazdasági tevékenység keretében
végző hajó üzemanyagtartályába töltik és azt a külön jogszabályban foglaltak szerint a haj ó
üzemeltetője igazolja."

(2) A Jöt. 13. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(3) Az adóraktár engedélyese véglegesen mentesül az adóraktárban tárolt azon jövedék i
termékre felfüggesztett adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alól, /

„a) amelyet az adóraktárban
aa) másik jövedéki termék előállítására ,
ab) az 53 . (1) bekezdés b) és c) pont, illetve a 68. § (1) bekezdés b) pont szerinti

adómentes felhasználási célra ,
ac) – amennyiben az ásványolajtermék

	

az ásványolaj-adóraktárban az
ásványolajtermék előállításához kapcsolódó célra

használ fel ;”

(3) A Jöt . 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) Az adómentes felhasználó a felfüggesztett adómegállapítási és adófizetés i
kötelezettsége alól véglegesen mentesül, ha

a) a kitárolt jövedéki terméket adóraktárba betárolták, és azt az adóraktár engedélyese a z
elektronikus átvételi elismervénnyel visszaigazolta ;

b) a jövedéki terméket a keretengedélyében engedélyezett adómentes célra felhasználta, é s
annak mennyisége nem haladta meg az 54 . (2) bekezdés és a 68 . (5) bekezdés szerinti
elszámolás szerint felhasználható mennyiséget ;

c) a jövedéki terméket a 11 . § (1) bekezdés g) pontjának ga) alpontja szerint véglege s
rendeltetéssel harmadik országba kiléptették és azt a vámhatóság által megküldött,
elektronikus kiviteli elismervény igazolja . ”

(4) A Jöt . 13 . §-ának (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(7) Az importáló adóraktár-engedélyes, adómentes felhasználó, illetve a bejegyzett felad ó
az importálással keletkezett felfüggesztett adófizetési kötelezettsége alól véglegesen mentesül ,
ha az importált jövedéki terméket adóraktárba vagy adómentes felhasználó üzeméb e
betárolták, és – a 10 .

	

(3) bekezdés b) pont szerinti esetben – az elektronikus átvétel i
elismervény a 11 .

	

(10) bekezdés c) pont szerint kiállításra, illetve a bejegyzett feladó
esetében részére megküldésre kerül . ”

(5) A Jöt . 13 . §-a kiegészül a következő (11) bekezdéssel :

„(11) Amennyiben az adóraktár-engedélyes vagy az adómentes felhasználó a 14 . § (2)
bekezdésben meghatározott időpontban – az üzemszüneti eljárástól eltérő okból – nem
rendelkezik elektronikus kiviteli elismervénnyel, az adóraktár-engedélyes vagy az adómente s
felhasználó mentesül az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alól, amennyiben a
kiléptető vámhivatal igazolást ad arról, hogy a jövedéki termék harmadik országba kiléptetése
megtörtént.”

(6) A Jöt . 13 . §-a kiegészül a következő (12) bekezdéssel :

„(12) Az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alól a (3) bekezdés a) pont ab)
alpontja szerint történő végleges mentesüléshez az adóraktár-engedélyesnek
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a) előzetesen, legalább a jövedéki termék els ő felhasználását egy nappal megelőzően be
kell jelentenie a vámhatósághoz a jövedéki termék felhasználási célját, — az 54 . § (1) bekezdés
c)-d) pont, illetve a 68 . § (2) bekezdés b) pont rendelkezésének értelemszer ű alkalmazásával —
a felhasználási arányszámot, illetve a 43 . (2) bekezdés szerinti tárgyidőszakban a jövedéki
termék várhatóan felhasználásra kerül ő mennyiségének levezetését, mely utóbbit a
továbbiakban minden tárgyidőszakra vonatkozóan is be kell jelentenie a vámhatósághoz ,
legkésőbb a tárgyidőszak első munkanapjáig ,

b) az adómentes felhasználókra vonatkozó szabályok szerint kell a jövedéki termé k
adómentes felhasználásáról elszámolnia . "

8. § (1) A Jöt . 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) Amennyiben az importált jövedéki termék 13 . § (7) bekezdés szerinti betárolásána k
az elektronikus átvételi elismervényen történő igazolása a vámjogi szabad forgalomba
bocsátást követő 30 napon belül nem történik meg, a 10 . § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja
szerinti esetben az importáló adóraktár-engedélyesnek, adómentes felhasználónak, illetve a
10. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben a bejegyzett feladónak a vámjog i
szabad forgalomba bocsátást követő 31 . napon beáll az adófizetési kötelezettsége . ”

(2) A Jöt . 14 . §-a (8) bekezdésének a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/(8) Az adóraktár engedélyesének felfüggesztett adómegállapítási és adófizetés i
kötelezettsége beáll arra a jövedéki termékre,/

„ a) amelyet az adófelfüggesztés idő tartama alatt az adóraktárban a 13 . § (3) bekezdésben
foglaltaktól eltérő célra használnak fel ;”

9. §A Jöt. 15 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Adófizetési kötelezettség keletkezik, ha
a) adóköteles jövedéki terméket jogellenesen adóraktáron kívül előállítanak;
b) az adóraktáron kívül jogellenesen el őállított vagy a harmadik országból, tagállambó l

belföldre jogellenesen behozott, átvett jövedéki terméket megszerzik, birtokolják, szállítják ,
felhasználják vagy forgalomba hozzák, kivéve azt az esetet, ha a jövedéki termékkel egyén i
vállalkozói tevékenységet nem folytató természetes személy bizonyítja, hogy az adot t
helyzetben a körülményekből egyértelműen következtethetett a jövedéki termék
megszerzésének jogszerííségére ;

c) az 52. § (1) bekezdés i) pontja szerinti vagy az 52 . (2) bekezdése alá tartozó, nem
adóraktárban előállított ásványolajat üzemanyagként, üzemanyagok adalékaként ,
hígítóanyagaként, vagy tüzelő-, fűtőanyagként, továbbá a fűtőolajat üzemanyagként kínálják,
értékesítik (az exportálás és a más tagállamba való értékesítés kivételével) vagy használják fe l
és azt megel őzően nem keletkezett e törvény egyéb rendelkezései szerint adófizetés i
kötelezettség;

d) a 103 . § (2) bekezdése 1 . pontjának b) alpontjában felsorolt üzemanyagok jövedéki
engedélyes és nem jövedéki engedélyes kereskedelmét folytató személynél az üzemanyagok —
vámhatóság által végzett készletfelvétellel megállapított — tényleges és nyilvántartás szerint i
készletének 12 hónap forgalma alapján kimutatott különbözete meghaladja a külön jogszabál y
alapján elszámolható többletet . ”

10. A Jöt. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„18 . § (1) Az adóraktár-engedélyes közösségi adófelfüggesztési eljárásban az
adómegállapítás és az adófizetés halasztása mellett

a) az adóraktárából jövedéki terméket kitárolhat, ha azt
aa) tagállami adóraktárba vagy más tagállam bejegyzett keresked őjének szállítja,
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ab) az Észak-atlanti Szerződésben részes állam valamely tagállamban állomásoz ó
fegyveres erői (kivéve e tagállam fegyveres erejét) és azok polgári állománya vagy étterme ,
kantinja részére szállítja ,

ac) a valamely tagállamban lévő diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai ,
valamint a tagállamban az ezekkel egy tekintet alá es ő nemzetközi szervezetek vagy azok
tagjai számára a nemzetközi egyezményekben, illetve székhely egyezményekben foglaltak
szerint adómentesként meghatározott fogyasztásra szállítja (a továbbiakban : ab) és ac) alpont
együtt: mentesített szervezet),

ad) harmadik országba más tagállam(ok)on keresztül kiszállítja ,
b) az adóraktárába betárolhat

ba) tagállami adóraktárból szállított jövedéki terméket ,
bb) más tagállam(ok)on keresztül harmadik országból behozott jövedéki terméket ,

ideértve a más tagállamban engedélyezett bejegyzett feladó által az importálás helyéről
részére feladott, vámjogilag szabad forgalomba bocsátott jövedéki terméket is .

(2) A bejegyzett feladó jogosult közösségi adófelfüggesztési eljárásban az importálá s
helyéről jövedéki terméket az (1) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjai szerinti rendeltetésse l
feladni .

(3) A bejegyzett kereskedő jogosult más tagállam adóraktárából közösség i
adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termék fogadására .

(4) A mentesített szervezet (ide nem értve a Magyar Honvédséget) jogosult – a külö n
jogszabályban foglalt feltételek mellett – más tagállam adóraktárából közösség i
adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki terméket belföldön fogadni. A mentesített
szervezet a feladó adóraktár engedélyesének megküldi a 21 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti ,
a vámhatóság ellenjegyzését pecsétlenyomattal tartalmazó adómentességi igazolást . A
vámhatóság a mentesített szervezetet – faxon, telefonon vagy elektronikus levél útján –
értesíti a jövedéki termék más tagállamból részére történt feladásáról . A mentesített szervezet
– faxon, elektronikus levélben vagy a jövedéki termék átvételének helyszínén – íráso s
nyilatkozatot ad a vámhatóságnak – az EK rendelet szerinti adattartalommal – a jövedék i
termék átvételérő l. A vámhatóság a mentesített szervezet nyilatkozata alapján kiállítja és
továbbítja az elektronikus átvételi elismervényt a feladó tagállam illetékes hatóságának. Ha a
mentesített szervezet a 20/A. § (2) bekezdésben meghatározott üzemszünet időtartama alatt
veszi át a jövedéki terméket, a 22/A. § rendelkezéseit kell – értelemszer űen – alkalmazni .

(5) A közösségi adófelfüggesztési eljárásban más tagállamban feladott jövedéki termé k
belföldön átszállítható, belföldről harmadik országba kiléptethető .

(6) Közösségi adófelfüggesztési eljárásban a jövedéki termék szállítása – a (7 )
bekezdésben foglalt kivétellel, illetve a 20/A. §-ban foglalt eltéréssel – kizárólag e-TK O
alkalmazásával végezhet ő , és a jövedéki termék átvételéről elektronikus átvételi elismervényt,
harmadik országba történt kiléptetéséről elektronikus kiviteli elismervényt kell kiállítani .

(7) Nem kell e-TKO-t alkalmazni, amennyiben adóraktárból a jövedéki termék közösség i
adófelfüggesztési eljárásban végzett szállítás a

a) az (1) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti mentesített szervezet részére az Észak-atlant i
Szerződésen közvetlenül alapuló valamely eljárás hatálya alatt történik ,

b) az (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpont szerinti rendeltetéssel (ideértve azt is, ha a
bejegyzett feladó ad fel vagy a bejegyzett kereskedő részére adnak fel az (1) bekezdés a) pont
aa)-ac) alpont szerinti relációban jövedéki terméket) harmadik országon keresztül küls ő
árutovábbítási eljárásban történik ,

c) a 20/A. § (2) bekezdés szerinti üzemszünet időtartamára esik, az üzemszünet időtartama
alatt.
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(8) A közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termé k
a) átvételének igazolására elektronikus átvételi elismervényt ,
b) harmadik országba történt kiléptetésének igazolására elektronikus kiviteli elismervény t

kell kiállítani .

(9) Amennyiben a más tagállamból harmadik országba feladott jövedéki termék esetén a
vámjogszabályok szerinti kivitel helye belföld ,

a) a kiléptető vámhivatal vagy – a 7. § 3. a) pontjának ab) alpontja szerinti területre
történő szállítása esetén – az áruknak a Közösség vámterületér ől történő kiléptetésére a
vámjogszabályok szerint megállapított alakiságokat teljesít ő hatóság arról szóló igazolása
alapján, hogy a jövedéki termék elhagyta a Közösség területét, továbbá

b) az igazolásban szereplő adatoknak az uniós számítógépes rendszerben történő
ellenőrzését követően
a vámhatóság állítja ki az elektronikus kiviteli elismervényt .

(10) A vámhatóság az elektronikus kiviteli elismervényt a (9) bekezdés szerinti eljárás t
követően az uniós számítógépes rendszerben továbbítja a feladás helye szerinti tagállam
illetékes hatóságának.

(11) Amennyiben a vámhatóság a más tagállamból közösségi adófelfüggesztési eljárásban
szállított, harmadik országba belföldről kiléptetett jövedéki termék kivitelérő l üzemszünet
miatt vagy annak idő tartama alatt amiatt nem tud elektronikus kiviteli elismervényt kiállítani ,
mert a feladó adóraktár-engedélyes vagy bejegyzett feladó még nem nyújtotta be az e-TKO
tervezetét, illetve az még nem került jóváhagyásra, és amennyiben az üzemszünet megsz űnése
rövid időn belül nem várható, a vámhatóság üzemszüneti kiviteli elismervényt állít ki és kül d
a feladás helye szerinti tagállam illetékes ható ságának.

(12) A vámhatóság a (11) bekezdés szerinti esetben az üzemszünet megsz űnését, illetve a
jóváhagyott e-TKO rendelkezésre állását követően haladéktalanul kiállítja az elektronikus
kiviteli elismervényt, melyet az uniós számítógépes rendszerben továbbít a feladás helye
szerinti tagállam illetékes hatóságának .

(13) Ha a feladó tagállami adóraktár-engedélyes vagy más tagállam bejegyzett feladója a z
üzemszüneti eljárás alkalmazásától eltérő okból nem rendelkezik elektronikus átvételi
elismervénnyel, illetve elektronikus kiviteli elismervénnyel, kérelmére a vámhatóság igazolás t
ad ki a jövedéki termék

a) címzett által történt átvételéről, amennyiben a címzett az elektronikus átvétel i
elismervényben szereplőkkel azonos adatokat tartalmazó okmányt nyújt be a vámhatósághoz ,

b) harmadik országba belföldről történt kiléptetésérő l, amennyiben az megtörtént . "

11. § A Jöt. 19. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) A (2) bekezdés szerint nyújtott szállítási jövedéki biztosíték felszabadul, illetv e
ismételten felhasználhatóvá válik az elektronikus átvételi elismervény, illetve az elektroniku s
kiviteli elismervény szerinti visszaigazolás alapján, az elektronikus átvételi elismervénynek,
illetve az elektronikus kiviteli elismervénynek a rendeltetési hely, illetve a kivitel hely e
szerinti tagállam illetékes ható sága által az uniós számítógépes rendszerben a vámhatóságna k
történt megküldésével egyidejűleg, illetve a 21 . (9) bekezdés szerinti esetben az a) pont
szerinti igazolás vámhatósághoz történt benyújtásának vagy a b) pont szerinti igazolás
vámhatóság általi elfogadásának napján . ”

12. § A Jöt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„20. § (1) Az adóraktár-engedélyes az e-TKO kiállításához elektronikus úton,



1 2

a) az uniós számítógépes rendszerhez való kapcsolódásra a vámhatósággal létesítet t
közvetlen számítógépes kapcsolati rendszeren vag y

b) az ügyfélkapun
keresztül – legkorábban a kitárolást hét nappal megel őzően – benyújtja a vámhatósághoz az e -
TKO EK rendeletben előírtak szerint kitöltött tervezetét, melyhez a jövedéki termékr e
vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott kiegészít ő adatokat is csatol (e törvény
alkalmazásában: e-TKO tervezet) .

(2) A vámhatóság az uniós számítógépes rendszerben – alaki-formai szempontból, illetv e
a jövedéki termék feladására és fogadására való jogosultság, valamint e törvény vonatkoz ó
rendelkezéseinek betartása szempontjából – ellenőrzi az e-TKO tervezetében szerepl ő
adatokat. Amennyiben az adatok

a) nem megfelelőek, a vámhatóság – az (1) bekezdés szerinti elektronikus úton –
haladéktalanul értesíti az adóraktár-engedélyest, aki az értesítés alapján módosítja, kiegészít i
az e-TKO tervezetét ,

b) megfelelőek, a vámhatóság AHK-szám hozzárendelésével jóváhagyja az e-TKO-t, é s
arról – az (1) bekezdés szerinti elektronikus úton – értesíti az adóraktár-engedélyest .

(3) A vámhatóság a (2) bekezdés b) pontja szerint jóváhagyott e-TKO-t
a) a 18. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja és (2) bekezdése szerinti esetben a

rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának ,
b) a 18. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti esetben a kivitel helye szerint i

tagállam illetékes hatóságának
az uniós számítógépes rendszerben továbbítja .

(4) A jövedéki termék közösségi adófelfüggesztési eljárásban adóraktárból történ ő
kitárolása csak az e-TKO (2) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyását követően lehetséges,
feltéve, hogy a szállítást végző személy részére az adóraktár-engedélyes egyidej űleg átadja az
e-TKO kinyomtatott példányát vagy az AHK-szám feltüntetését tartalmazó számlát ,
szállítólevelet vagy más fuvarokmányt, melyet a szállítás teljes ideje alatt be kell tudni
mutatni a tagállamok illetékes hatóságának .

(5) Az adóraktár-engedélyes a jövedéki termék közösségi adófelfüggesztési eljárásba n
adóraktárból történő kitárolását

a) megelőzően törölheti – az uniós számítógépes rendszeren keresztül – a jóváhagyott e -
TKO-t,

b) követően megváltoztathatja – az uniós számítógépes rendszeren keresztül – az e-TKO- n
szereplő rendeltetési helyet, kivéve, ha mentesített szervezet a címzett .

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetekben az EK rendelet vonatkozó rendelkezései szerint kel l
eljárni ."

13. § A Jöt. kiegészül a következő 20/A. és 208. §-sal :

„20/A. § (1) Az adóraktár-engedélyes a (2) bekezdés szerinti üzemszünet idő tartama alatt
jövedéki terméket közösségi adófelfiiggesztési eljárásban e-TKO helyett üzemszüneti TKO -
val tárolhat ki .

(2) Üzemszünetnek minősül
a) az uniós számítógépes rendszernek, illetve a vámhatóság számítógépes rendszeréne k

(ideértve a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszert is) üzemszer ű működésében
bekövetkezett, a vámhatóság által valamennyi érintett adóraktár-engedélyessel, bejegyzet t
feladóval, bejegyzett kereskedővel, adómentes felhasználóval (a továbbiakban e §
alkalmazásában : használó) közölt,
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b) az ügyfélkapu üzemszerű működésében bekövetkezett, a közigazgatási hatósági eljárá s
általános szabályairól szóló törvény szerinti, vagy

c) a használó számítógépes rendszerében bekövetkezett, a használó által a vámhatóságho z
írásban bejelentett és a vámhatóság által nyilvántartásba vett
olyan üzemzavar, amely meggátolja az e-TKO tervezetére, az e-TKO-ra, valamint a z
elektronikus átvételi elismervényre vagy az elektronikus kiviteli elismervényre az e törvény é s
az EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását .

(3) Az üzemszünet időtartamának kezdete
a) a (2) bekezdés a) pont szerinti üzemszünet esetében az az id őpont, amikor a

vámhatóság a közlést megteszi ,
b) a (2) bekezdés b) pont szerinti üzemszünet esetében az üzemzavarról az elektroniku s

közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény szerinti Kormányzati Portálon ( a
továbbiakban: Kormányzati Portál) közzétett időpont ,

c) a (2) bekezdés c) pont szerinti üzemszünet esetében az üzemzavarról a vámhatóságho z
tett bejelentés és az azzal egyidejűleg történő nyilvántartásba vétel időpontja, illetve – a
vámhatóság hivatali idején kívül történt bejelentés esetén – a bejelentésben az üzemzavar
kezdeteként megjelölt időpont, ami nem lehet a bejelentés megtételét megel őző utolsó hivatal i
idő végénél korábbi időpont.

(4) Az üzemszünet időtartamának vége az az időpont,
a) amelyet – a (2) bekezdés a) pont szerinti üzemszünet esetében – ekként a vámhatósá g

valamennyi használóval közöl,
b) amely – a (2) bekezdés b) pont szerinti üzemszünet esetében – a Kormányzati Portálon

közzétételre kerül ,
c) amelyet – a (2) bekezdés c) pont szerinti üzemszünet esetében – a használó a

vámhatóság részére bejelent.

(5) A vámhatóság, illetve a használó az üzemzavar elhárítását követ ően haladéktalanul
megteszi a (4) bekezdés szerinti közlést, illetve bejelentést .

208 . § (1) Az adóraktárból jövedéki termék adófelfüggesztéssel történ ő kitárolása
üzemszüneti TKO alkalmazásával csak az üzemszüneti TKO-n a szállítás megkezdésére ( a
kitárolásra) megadott időpontban és a szállítás megkezdésének a kitárolást megel őzően a
vámhatósághoz történt bejelentése esetén lehetséges .

(2) Az üzemszünet megszűnését követően az adóraktár-engedélyes haladéktalanul kiállítj a
és a 20. § (1) bekezdés szerint benyújtja az e-TKO tervezetét. Ezt követően a 20. § (2)-(3 )
bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni .

(3) A jövedéki terméket a szállítás során az e-TKO jóváhagyásáig az üzemszüneti TKO
kíséri . Az e-TKO jóváhagyásával egyidej űleg az üzemszüneti TKO helyébe a szállítás
bizonylataként az e-TKO lép .

(4) A közösségi adófelfüggesztési eljárásban üzemszüneti TKO-val kitárolt jövedéki
termék kitárolásának bizonylata a (3) bekezdés szerint kiállításra kerül ő e-TKO, azonban az
üzemszüneti TKO-t is köteles az adóraktár-engedélyes – az adó megállapításhoz való jo g
elévülési idején belül – megőrizni .

(5) Amennyiben az adóraktár-engedélyes a 20 . § (5) bekezdés szerint a jövedék i
terméknek az adóraktárból e-TKO-val történt feladását követ ően bekövetkezett üzemszünet
ideje alatt kívánja a rendeltetési helyet (figyelemmel a 20 . § (6) bekezdésének rendelkezésére)
megváltoztatni, azt megelőzően köteles – fax, elektronikus levél útján – erről a vámhatóságot
az EK rendeletnek a rendeltetési hely megváltoztatására vonatkozó rendelkezései szerinti
adattartalommal és rovathivatkozások alkalmazásával értesíteni . Az üzemszünet megszűnését
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követően az adóraktár-engedélyes az EK rendeletnek az e-TKO-val végzett szállítás alat t
történő rendeltetési hely megváltoztatásra vonatkozó rendelkezései szerint köteles a
továbbiakban eljárni ."

14. § (1) A Jöt . 21 . §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Az adóraktár-engedélyes véglegesen mentesül a közösségi adófelfüggesztési
eljárásban más tagállamba kiszállított vagy más tagállam(ok)on keresztül harmadik országb a
kivitt jövedéki termékre felfüggesztett adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége alól, h a

a) a címzett tagállami adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő a jövedéki terméket
átvette, és azt elektronikus átvételi elismervényével igazolta ;

b) a címzett mentesített szervezet a jövedéki terméket átvette, és azt elektronikus átvétel i
elismervény igazolja, továbbá a mentesített szervezet megküldte az adóraktár-engedélye s
részére a 31/96/EK bizottsági rendelet szerinti, az adómentes felhasználási jogosultságo t
igazoló, a fogadó tagállam szabályai szerint kitöltött adómentességi igazolást ;

c) a más tagállam(ok)on keresztül harmadik országba történő kivitel esetén a jövedék i
termék elhagyta a Közösség területét, és ezt elektronikus kiviteli elismervény igazolja ,

d) az elektronikus átvételi elismervényen, illetve az elektronikus kiviteli elismervénye n
feltüntetett hiányt vagy annak egy részét a hiány keletkezése szerinti tagállam illetéke s
hatósága az adóraktár-engedélyes kérelmére, az általa benyújtott bizonyítékok alapján telje s
megsemmisülésként vagy helyrehozhatatlan károsodásként ismeri el .

(2) Amennyiben a jövedéki termék nem érkezett meg a rendeltetési helyére, a vámhatósá g
erről – a 20. § (1) bekezdés szerinti elektronikus úton – értesíti az adóraktár-engedélyest . A
vámhatóság által küldött értesítést követ ően az adóraktár-engedélyesnek 1 hónap áll
rendelkezésére, hogy a vámhatóság felé igazolja – a (9)-(10) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a jövedéki termék rendeltetési helyen történt betárolását, átvételét ,
illetve harmadik országba történt kiléptetését vagy azt, hogy az adófelfüggesztés alól i
szabálytalan kikerülés történt más tagállamban . ”

(2) A Jöt . 21 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az adóraktár engedélyesének beáll az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség e
a) a kitárolt mennyiségre, ha a közösségi adófelfüggesztési eljárásban végzett szállítás

során a jövedéki termék eltűnt;
b) a kitárolt mennyiségre az adóraktárból történt kitárolásának napjától számított 4

hónapot követő napon, amennyiben az átvétel, illetve kivitel (1) bekezdés a)-c) pont vagy (9) -
(10) bekezdés szerinti igazolása nem történt meg, illetve a (2) bekezdés szerint az igazolást
nem nyújtották be a vámhatósághoz ;

c) az elektronikus átvételi elismervényen, illetve az elektronikus kiviteli elismervénye n
hiányként kimutatott mennyiségre, kivéve az (1) bekezdés d) pont szerinti mennyiséget . ”

(3) A Jöt . 21 . §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § kiegészül a
következő (9)-(10) bekezdéssel :

„(8) Amennyiben a jövedéki termék adóraktárból történt kitárolásától számított 3 éve n
belül minden kétséget kizáróan, bizonyítottan felderítésre kerül, hogy a (4) bekezdés szerint i
adófizetési kötelezettséget kiváltó jogsértést melyik tagállamban követték el, az adó má s
tagállamban történt kivetéséről a tagállam illetékes ható sága által a vámhatóságnak küldöt t
hivatalos értesítés alapján a (4)-(7) bekezdés szerint eredetileg megfizetett adó
visszaigényelhető vagy a fizetendő adóból levonható, feltéve, hogy azt az adóraktár-
engedélyes – a vámhatóság által küldött értesítés kézhezvételét követ ően – kéri .

(9) Amennyiben az adóraktár-engedélyes az üzemszüneti eljárás alkalmazásától eltérő
okból nem rendelkezik az (1) bekezdésben említett elektronikus átvételi elismervénnyel,
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illetve elektronikus kiviteli elismervénnyel, az adóraktár-engedélyes a felfüggesztett
adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége alól abban az esetben is mentesül, ha

a) a rendeltetési hely szerinti, illetve a kiléptet ő vámhivatal helye szerinti tagállam
illetékes hatóságai igazolják a jövedéki termék címzett által történt átvételét, illetv e
Közösségbő l történt kilépését, vag y

b) a jövedéki termék címzett által történt átvételének, illetve Közösségb ől történt
kiléptetésének igazolására megfelelő bizonyítékot nyújt be a vámhatósághoz, és azt a
vámhatóság elfogadja .

(10) A (9) bekezdés b) pontja alkalmazásában megfelelő bizonyítékként elfogadható
különösen

a) a címzett által a jövedéki termék átvételéről kiállított, az elektronikus átvételi
elismervényben szereplőkkel azonos adatokat tartalmazó okmány,

b) a kiléptető vámhivatal által kiállított vagy ellenjegyzett, az elektronikus kivitel i
elismervényben szereplőkkel azonos adatokat tartalmazó okmány,

c) a szállított jövedéki termék értékesítésérő l a címzett nevére kiállított számla másolata é s
a számla ellenértékének az adóraktár-engedélyes pénzforgalmi számláján történt jóváírásáról
a banki igazolás ."

15.

	

A Jöt. kiegészül a következő 21/A. §-sal :

„21/A. § A vámhatóság – a 20 . § (1) bekezdés szerinti elektronikus úton – az adóraktár-
engedélyesnek továbbítj a

a) a címzett tagállami adóraktár-engedélyes vagy bejegyzett keresked ő elektronikus
átvételi elismervényét ,

b) a jövedéki termék mentesített szervezet általi átvételét igazoló, a rendeltetési hely
szerinti tagállam szabályai szerint kiállított elektronikus átvételi elismervényt ,

c) a jövedéki termék harmadik országba történt kivitelérő l a kivitel helye szerinti tagállam
illetékes hatósága által kiállított elektronikus kiviteli elismervényt .”

16. A Jöt. 22. §-ának (3)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és a
§ kiegészül a következő (6) és (7) bekezdéssel :

„(3) Az adóraktár-engedélyesnek a más tagállamból közösségi adófelfüggesztés i
eljárásban behozott, ténylegesen átvett jövedéki terméket az e-TKO-n feltüntetett rendeltetés i
helyen történt betárolással egyidej űleg az adóraktári készletébe fel kell vennie .

(4) Az adóraktár-engedélyes a más tagállamból közösségi adófelfüggesztési eljárásba n
szállított jövedéki termék adóraktárba történt betárolását követő 5 munkanapon belül köteles a
20. (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti elektronikus úton a jövedéki termék betárolásáró l
elektronikus átvételi elismervényt a vámhatósághoz benyújtani .

(5) A vámhatóság az uniós számítógépes rendszer alkalmazásával – alaki-formai
szempontból, illetve a jövedéki termék feladására és fogadására való jogosultság, valamint e
törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartása szempontjából – ellenőrzi az elektronikus
átvételi elismervényben szereplő adatokat. Amennyiben az adatok

a) nem megfelelőek, a vámhatóság – a 20. § (1) bekezdés szerinti elektronikus úton –
haladéktalanul értesíti az adóraktár-engedélyest, aki az értesítés alapján módosítja, kiegészít i
az elektronikus átvételi elismervényt ,

b) megfelelőek, a vámhatóság – a 20. § (1) bekezdés szerinti elektronikus úton – értesítést
küld az adóraktár-engedélyesnek az elektronikus átvételi elismervény nyilvántartásba
vételéről, és azt egyidejűleg továbbítja az uniós számítógépes rendszerben a feladás hely e
szerinti tagállam illetékes hatóságának.
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(6) Amennyiben a feladás helye szerinti tagállami adóraktár-engedélyes kéri a
vámhatóságtól az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli, a 21 . § (1) bekezdés d)
pontja szerinti mentesülés megállapítását, a vámhatóság a tagállami adóraktár-engedélye s
által benyújtott bizonyítékok alapján elbírálja, hogy a belföldi adóraktár-engedélye s
elektronikus átvételi elismervényén feltüntetett hiányból milyen mennyiség fogadható e l
adómentes hiányként, és arról a tagállami adóraktár-engedélyest, valamint a feladás hely e
szerinti tagállam illetékes hatóságát értesíti .

(7) A vámhatóság
a) a szállítás során keletkezett tényleges veszteséget, legfeljebb a külön jogszabályban

meghatározott mértékig ,
b) a baleset vagy a tagállami adóraktár-engedélyes tevékenységi körén kívül es ő

elháríthatatlan ok miatt, az annak során történt, igazolt megsemmisülést vagy
helyrehozhatatlan károsodást
fogadhatja el a (6) bekezdésben említett adómentes hiányként ."

17. § A Jöt. kiegészül a következő 22/A. §-sal :

„22/A. § (1) Amennyiben üzemszünet miatt a közösségi adófelfüggesztési eljárásba n
szállított jövedéki termék adóraktárba történt betárolásáról a betárolást követő 5 munkanapo n
belül nem nyújtható be az elektronikus átvételi elismervény, az adóraktár-engedélyes kötele s
üzemszüneti átvételi elismervényt benyújtani a vámhatósághoz.

(2) A vámhatóság — amennyiben az üzemszünet megsz űnése rövid időn belül nem várható
— az üzemszüneti átvételi elismervény másolatát megküldi a feladás helye szerinti tagállam
illetékes hatóságának.

(3) Az adóraktár-engedélyes az üzemszünet megszűnését követően haladéktalanul
benyújtja az elektronikus átvételi elismervényt, melyet követ ően a 22 . § (5) bekezdése szerint
kell eljárni .

(4) Az üzemszünet id őtartama alatt betárolt jövedéki termék betárolásának bizonylatakén t
az üzemszüneti átvételi elismervény az elektronikus átvételi elismervény kiállításái g
fogadható el .”

18.

	

(1) A Jöt. 23 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Abban az esetben, ha
a) a vámhatóság megállapítja, hogy a közösségi adófelfüggesztési eljárásban má s

tagállamban feladott, belföldön átszállított jövedéki termék adófelfüggesztés alól i
szabálytalan kikerülése belföldön következett be, vag y

b) a közösségi adófelfüggesztési eljárásban más tagállamban feladott, belföldö n
átszállított jövedéki termék adófelfüggesztés alóli szabálytalan kikerülésének helye ugya n
nem állapítható meg, de azt a vámhatóság belföldön észleli ,

a vámhatóság jogosult — az a) pont szerinti esetben a szabálytalanság megtörténtekor, a b)
pont szerinti esetben a szabálytalanság felderítésekor belföldön hatályos adómérté k
figyelembevételével — az adó beszedésére .”

(2) A Jöt. 23 . §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a kiegészül a
következő (4) és (5) bekezdéssel :

„(3) A vámhatóság az (1) bekezdés a), illetve b) pontban foglalt esetről, illetve annak
alapján keletkezett adóbeszedési jogosultságáról értesítést küld a feladás helye szerint i
tagállam illetékes hatóságának .
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(4) A vámhatóság adóbeszedési joga az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a jövedéki
termék más tagállam adóraktárából történt kitárolásától vagy más tagállam bejegyzett feladój a
általi feladásától számított 3 éven belül áll fenn .

(5) Az (1) bekezdés b) pontja alapján beszedett adót a vámhatóság a (2) bekezdés szerint i
személynek — a vámhatóság által küldött értesítést követően benyújtott kérelme alapján —
visszatéríti, ha a jövedéki termék kitárolásától, illetve feladásától számított 3 éven belü l
megállapítják, hogy az adófelfüggesztés alóli szabálytalan kikerülés ténylegesen mely má s
tagállamban következett be. Az adó-visszatérítés az adó más tagállamban történt kivetésérő l a
tagállam illetékes hatósága által kiállított, vámhatóságnak kiadott hivatalos értesítés
birtokában teljesíthető ."

19.

	

(1) A Jöt . 24. §-a előtti alcím helyébe a következő alcím lép, és a 24. §-a (1 )
bekezdésének felvezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép :

„Bejegyzett kereskedő”

„A vámhatóság — a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel — olyan személynek engedélyez i
bejegyzett kereskedőként a jövedéki termék más tagállamból közösségi adófelfüggesztés i
eljárásban történő behozatalát, aki ”

(2) A Jöt . 24. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Amennyiben a bejegyzett keresked ő eseti jelleggel hoz be jövedéki terméket más
tagállamból közösségi adófelfüggesztési eljárásban, részére a vámhatóság esetenként eg y
szállítmányra vonatkozóan ad engedélyt a 35 . § (1) bekezdés b)-c) pontban meghatározot t
feltételek teljesítése, valamint a kérelemben megjelölt jövedéki termék beszerzésre kerül ő
mennyiségére számított adónak megfelelő összegben történő előzetes jövedékibiztosíték-
nyújtás esetén (a továbbiakban : eseti bejegyzett kereskedő) .

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejegyzett kereskedő által egy hónap alatt ténylegesen
beszerzett jövedéki termék mennyisége — a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel — nem
haladhatja meg annak a mennyiségnek a másfélszeresét, amelynek adókockázatára a jövedék i
biztosíték fedezetet nyújt, egyébként a jövedéki biztosítékot a teljes összegre ki kel l
egészíteni . ”

(3) A Jöt. 24. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Amennyiben olyan személy kéri a bejegyzett kereskedőként való működés
engedélyezését, aki érvényes

a) keretengedéllyel, vagy
b) felhasználói engedéllye l

is rendelkezik és kizárólag a keretengedélyes vagy felhasználói engedélyes tevékenységi
körében beszerezhető jövedéki termékekre kéri az engedélyt, részére azt a külön jogszabál y
szerinti egyszerűsített eljárásban kell kiadni, és az e szerinti jövedéki biztosítékot nem kel l
külön megkövetelni .”

(4) A Jöt . 24. §-ának (9) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(9) Az (1) és (2) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet írásban, a külön jogszabál y
rendelkezése szerint kell benyújtani. A vámhatóság az (1) bekezdés szerinti bejegyzet t
kereskedő esetében negyvenöt napon belül, az eseti bejegyzett keresked ő esetében tizenöt
napon belül bírálja el a kérelmet .”

20. § A Jöt . kiegészül a következő 24/A. §-sal :

„24/A. § A jövedéki termék bejegyzett kereskedő általi, más tagállamból közösségi
adófelfüggesztési eljárásban történt beszerzése esetén
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a) a 24 .

	

(1) bekezdés szerinti bejegyzett kereskedő a jövedéki terméket annak
fogadásával egyidejűleg köteles a szállítási nyilvántartásában rögzíteni ,

b) a 22. § (4)-(7) bekezdésének és a 22/A . § rendelkezéseit – értelemszerűen – alkalmazni
kell

c) a 25 . § (6) bekezdése szerint esetben is a bejegyzett kereskedő nyújtja be az
elektronikus átvételi elismervényt, illetve az üzemszüneti átvételi elismervényt . "

21 .

	

(1) A Jöt. 25 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A bejegyzett kereskedőnek – kivéve a 24. § (6) bekezdés b) pontja szerinti esetet – a
más tagállamból közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termék fogadásáva l
adókötelezettsége keletkezik, és egyidejűleg – az (5)-(6) bekezdésben foglalt eltéréssel – beál l
az adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége . ”

(2) A Jöt. 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A 24. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett kereskedő a szállítási nyilvántartásának
adatait havonta lezárja, és megállapítja – szállítónként, jövedéki termékenkénti részletezésben
– a tárgyhóban beszerzett jövedéki termékek mennyiségét . A szállítási nyilvántartás havi
zárását az adóbevallással egyidej űleg be kell nyújtani a vámhatósághoz, kivéve a 26 . § (2)
bekezdése szerinti esetet vagy azt az esetet, ha a bejegyzett kereskedő egyben adómente s
felhasználó vagy felhasználói engedélyes is .”

(3) A Jöt. 25. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Amennyiben a bejegyzett keresked ő más tagállamból kizárólag adómente s
felhasználó részére, az adómentes felhasználó üzemébe való közvetlen szállítással szerez b e
ásványolajat vagy alkoholterméket, és az e-TKO-n feltüntetett rendeltetési hely eg y
adómentes felhasználó üzeme, a jövedéki termék fogadásával az (1) bekezdés szerin t
belföldön keletkezett adókötelezettség a bejegyzett kereskedő helyett az adómente s
felhasználót terheli a jövedéki terméknek az adómentes felhasználó üzemébe történ ő
betárolásával . ”

22. § A Jöt. kiegészül a következő alcímmel és 26/A-26/C . §-okkal :

„Bejegyzett feladó

26/A. (1) A vámhatóság olyan személynek engedélyezi bejegyzett feladóként a
harmadik országból behozott jövedéki termék közösségi adófelfüggesztési eljárásban történ ő
feladását, aki

a) könyvvezetési kötelezettségének a kett ős könyvvezetés szabályai szerint, illetve –
egyéni vállalkozó esetében – a 35 . § (2) bekezdésében foglaltak szerint tesz eleget ;

b) megfelel a 35 . § (1) bekezdésének b)-c), – a 35. § (2) bekezdésében foglalt eltéréssel –
e) és g) pontjában, valamint (3) bekezdésében foglaltaknak ;

c) a (2) bekezdés szerint jövedéki biztosítékot nyújt .

(2) A bejegyzett feladónak a jövedéki biztosítékot olyan összegben kell nyújtania, amely a
feladásra kerülő jövedéki termék belföldi szabad forgalomba bocsátása esetén beáll ó
adófizetési kötelezettséget fedezi . Jövedéki biztosítékként csak a Közösség valamenny i
tagállamában érvényes biztosíték fogadható el .

(3) A bejegyzett feladó jövedéki biztosítékára a 19 .

	

(5) és (7) bekezdését kel l
értelemszerűen alkalmazni .

(4) A bejegyzett feladó engedélyének benyújtására, kiadására a 24 . § (9) bekezdését, az
engedély megszűnésére és visszavonására a 39 . rendelkezéseit kell – értelemszer űen -
alkalmazni azzal, hogy a vámhatóság tizenöt munkanapon belül bírálja el a kérelmet .
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(5) A bejegyzett feladó köteles – a külön jogszabály szerinti adattartalommal – a
felfüggesztett adófizetési kötelezettsége beálltának megállapítására alkalmas nyilvántartást
vezetni, amelyet havonta köteles lezárni .

268 . (1) Ha a harmadik országból behozott jövedéki terméket bejegyzett felad ó
közvetlenül az importálás helyéről e-TKO-val a 18 . § (2) bekezdés szerinti rendeltetésse l
feladja, az importáló helyett az adó alanya a bejegyzett feladó, akinek (amelynek) az
importálással keletkezett adófizetési kötelezettsége a feladással egyidej űleg felfüggesztésre
kerül .

(2) A bejegyzett feladó az e-TKO tervezetét a vámárunyilatkozat benyújtásáva l
egyidejűleg nyújtja be a 20. § (1) bekezdésben előírt módon . A vámhatóság a 20 . § (2)
bekezdés szerinti ellenőrzést követően a 20. (2) bekezdés b) pont szerinti esetben és
amennyiben a jövedéki biztosíték megfelel a 26/A . (2) bekezdés előírásainak, a vámjogi
szabad forgalomba bocsátással egyidej űleg megadja az AHK-számot, és a jóváhagyott e-
TKO-t továbbítja az uniós számítógépes rendszeren keresztül a rendeltetési hely szerint i
tagállam illetékes hatóságához . A bejegyzett feladónak a 20 . § (4) bekezdésének
rendelkezéseit – értelemszerűen – alkalmaznia kell . A vámhatóság az elektronikus átvétel i
elismervényt, illetve az elektronikus kiviteli elismervényt a 21/A . § rendelkezéseinek
értelemszerű alkalmazásával továbbítja a bejegyzett feladónak .

(3) A bejegyzett feladó a harmadik országból behozott, közösségi adófelfüggesztés i
eljárásban feladott jövedéki termékre felfüggesztett adófizetési kötelezettsége alól véglegese n
mentesül

a) a jövedéki termék
aa) átvételének a 21 . § (1) bekezdés a)-b) pont szerint a címzett által történt ,
ab) harmadik országba történt kiléptetésének a 21 . § (1) bekezdés c) pont szerint a

vámhatóság által történt
visszaigazolásával,

b) a 21 . § (1) bekezdés d) pontja és (9)-(10) bekezdése szerinti rendelkezés értelemszerű
alkalmazásával .

(4) A bejegyzett feladó adófizetési kötelezettsége a 21 . (2)-(4) bekezdésben foglalt
rendelkezések értelemszerű alkalmazásával áll be, továbbá alkalmazni kell – értelemszerűen –
a 21 . § (7)-(8) bekezdés rendelkezéseit is azzal, hogy a 21 . § (4) bekezdés b) pontja, illetve a
21 . § (8) bekezdés szerinti határidőt a vámjogi szabad forgalomba bocsátás napjátó l
kezdődően kell számítani .

(5) Ha a bejegyzett feladó által feladott jövedéki termék nem érkezett meg a rendeltetés i
helyére, a vámhatóság a 21 . § (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el .

(6) Más tagállam bejegyzett feladója esetében a 22 . § (6)-(7) bekezdés rendelkezéseit –
értelemszerűen – alkalmazni kell.

26/C. § (1) A bejegyzett feladó a jövedéki terméket az üzemszünet időtartama alatt
üzemszüneti TKO-val adhatja fel . A 20/B . § rendelkezéseit – értelemszerűen – alkalmazni
kell .

(2) A bejegyzett feladó a jövedéki termék közösségi adófelfüggesztési eljárásban történt
feladását követően a 20. § (5) bekezdés b) pontja, illetve (6) bekezdése szerint
megváltoztathatja az e-TKO-n szereplő rendeltetési helyet . "

23. § (1) A Jöt . 27. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Más tagállamban szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék kereskedelmi céllal
belföldön történő birtokolásával – figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra is -
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adókötelezettség keletkezik, kivéve a 3199/93/EK bizottsági rendelet szerinti teljesen
denaturált alkoholtermék 69 . § (2) bekezdés szerinti beszerzését, továbbá az 52. (1 )
bekezdés i) pontja szerinti egyéb ellenőrzött ásványolajnak 5 liter/5 kilogramm vagy annál
kisebb kiszerelésben vagy a 62. § (6) bekezdés szerint végzett beszerzését, valamint a
járművek üzemanyagtartályában és kiegészítő üzemanyagtartályában található üzemanyago k
behozatalát. Az adóalany a 3649/92/EGK bizottsági rendelet szerinti elő írásoknak megfelel ő
kísérő okmányon (ideértve a rendelet szerinti kereskedelmi bizonylatot is) (a továbbiakban :
EKO) címzettként feltüntetett személy, ennek hiányában az a személy, aki a belföldr e
beszállítást követően a jövedéki terméket kereskedelmi célból birtokolja .

(2) Kereskedelmi célú birtokolásnak a jövedéki termék nem magánszemély által i
birtokolása vagy a magánszemély által nem a 29 . szerint adómentes jövedéki termé k
birtokolása minősül . Nem minősül kereskedelmi célú birtokolásnak a más tagállamból
belföldön keresztül egy másik tagállamba nem magánszemély által EKO-val vagy
magánszemély által – a 29. értelmében – saját felhasználásra szállított jövedéki termé k
birtokolása a belföldi szállítás során, valamint a két tagállam között közleked ő hajók vagy
repülőgépek fedélzetén lévő azon jövedéki termékek birtokolása, amelyeket nem hoznak
forgalomba mialatt a hajó vagy a repül őgép belföldön tartózkodik . "

(2) A Jöt. 27. §-ának (5)-(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és a
kiegészül a következő (9) bekezdéssel :

„(5) Az e szerinti jövedéki biztosítékra a 19 . (5) bekezdésének rendelkezését kell
értelemszerűen alkalmazni . A jövedéki biztosíték felszabadul az adófizetési kötelezettsé g
teljesítését, illetve az illetékes tagállami hatóság (6) bekezdés szerinti igazolásána k
bemutatását követően.

(6) Nem keletkezik adófizetési kötelezettség, illetve a megfizetett adó visszaigényelhet ő
az EKO-n szereplő feladott mennyiségb ő l arra a mennyiségre ,

a) amelyet teljes megsemmisülésként vagy helyrehozhatatlan károsodásként ismer el a
bekövetkezés helye szerinti tagállam illetékes hatósága az adóalany kérelmére, az által a
benyújtott bizonyítékok alapján, és arról – a tagállam vonatkozó szabályai szerint – igazolás t
ad,

b) amelynek átvétele nem fejeződött be a 27-28 . §-ban foglaltak értelmében ( a
továbbiakban: szabálytalanság), de amelyre az adót a szabálytalanság elkövetésének hely e
szerinti tagállamban megfizették, és azt a tagállam illetékes hatósága – a tagállam vonatkoz ó
szabályai szerint – igazolta .

(7) Az (1) bekezdés szerinti adóalany az EKO visszaküldend ő példányán igazolja az
átvételt, és haladéktalanul visszaküldi a feladónak .

(8) A vámhatóság – kérésre – az EKO visszaküldendő példányának hátoldalán igazolja a
jövedéki termék utáni adókötelezettség teljesítését vagy annak biztosítását .

(9) A más tagállamban szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék ugyanazon adóalan y
általi rendszeres beszerzése esetén a vámhatóság – az Európai Bizottság értesítése mellett –
egyszerűsített eljárást engedélyezhet.”

24. § (1) A Jöt . 28 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Belföldön szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamba, a 27. (2)
bekezdés szerinti kereskedelmi célú beszerzés céljára történ ő kiszállítása kizárólag EKO-val
végezhető, és a jövedéki termék után belföldön megfizetett adó visszaigényelhet ő
(adóraktárból történő kiszállítás esetén visszaigényelhető vagy levonható), ha

a) a jövedéki termék feladását megel őzően a feladásról értesítik a vámhatóságot ;
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b) bemutatják az EKO-nak a jövedéki termék címzett által történt átvételét igazol ó
példányát, és a címzett tagállam hatóságának igazolását a jövedéki adó megfizetéséről vagy
annak biztosításáról ;

c) betartják e törvény 47 . § (2)-(3) bekezdésének rendelkezését ."

(2) A Jöt . 28 . §-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel :

„(6) Az adó – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – kérelemre visszaigényelhet ő a 27. § (6)
bekezdésének a) és b) pontjában foglalt esetekben is, az ott meghatározott feltételek
fennállása mellett.”

(3) A Jöt. 28. §-a kiegészül a következő (7) bekezdéssel :

„(7) Az adó-visszaigénylésre, -levonásra jogosult személy az EKO adatait a kiállítássa l
egyidejűleg a 20. (1) bekezdés szerinti módon megküldi a vámhatóságnak .”

25. § A Jöt . a 28. után kiegészül a következő alcímmel és a következő 28/A. §-sal :

„Szabad forgalomba bocsátott termékek szállítása belföldön keresztül

28/A. § (1) Amennyiben a vámhatóságtól a más tagállamban szabad forgalomba bocsátot t
jövedéki terméknek egy másik tagállamba, a 27 . (2) bekezdés szerinti kereskedelmi cél ú
beszerzés céljára, vagy a 30 . § szerinti csomagküldő kereskedelem keretében szállítása eseté n
a jövedéki termék belföldön történt teljes megsemmisülésének vagy helyrehozhatatla n
károsodásának elismerését kérik, a vámhatóság ilyenként

a) a szállítás során keletkezett tényleges veszteséget, legfeljebb a külön jogszabályban
meghatározott mértékig,

b) a baleset vagy a tagállami adóraktár-engedélyes tevékenységi körén kívül es ő
elháríthatatlan ok miatt történt igazolt megsemmisülést vagy helyrehozhatatlan károsodást
fogadhatja el, amelyrő l írásos igazolást állít ki .

(2) Amennyiben a más tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket eg y
másik tagállamba a 27 . szerint vagy a 30 . szerinti csomagküldő kereskedelem keretében
belföldön keresztül szállítanak, és a jövedéki termék szállítása során a teljes mennyiségre
vagy annak egy részére történt szabálytalanságot belföldön követik el vagy belföldön észlelik ,
a szabálytalansággal érintett mennyiség után a vámhatóság jogosult az adót – a
szabálytalanság megtörténtekor (ha ez nem állapítható meg, akkor a szabálytalansá g
felderítésekor) hatályos adómérték figyelembevételével – beszedni oly módon, hogy az ad ó
megfizetésére a szabálytalanságot elkövető személyt és a jövedéki biztosíték nyújtóját
egyetemlegesen kötelezi . Ha a szabálytalanság elkövetője nem ismert, a vámhatóság az ad ó
megfizetésére a jövedéki biztosíték nyújtóját kötelezi .

(3) Ha a (2) bekezdés szerint belföldön észlelt szabálytalanság alapján történt adófizetés
esetében a jövedéki termék beszerzését ő l számított 3 éven belül minden kétséget kizáróan ,
bizonyítottan felderítésre kerül, hogy a szabálytalanság elkövetésének helye nem belföldön ,
hanem más tagállamban volt, akkor az adó e tagállamban történt megfizetésének igazolás a
esetén a megfizetett adót a (2) bekezdés szerinti, az adó megfizetését teljesített személynek –
kérelemre – a vámhatóság visszatéríti .”

26. § A Jöt. 29. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A más tagállamban szabad forgalomba bocsátott, magánszemély által má s
tagállamban megvásárolt és általa belföldre behozott, a magánszemély saját felhasználásár a
szolgáló jövedéki termék belföldön adómentes .

(2) A 27. § (1)-(2) bekezdése, a 28 . § (1) bekezdése és e (1) bekezdése rendelkezéséne k
alkalmazása során annak megítéléséhez, hogy a belföldre behozott, illetve belföldr ő l kivitt
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jövedéki termék kereskedelmi célú vagy magánszemély saját felhasználására szolgál, a z
alábbiakat együttesen, valamint a (3) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni :

a) a jövedéki termék tulajdonosa az adott jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet
folytató gazdálkodó szervezet-e [a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959.

évi IV. törvény 685. c) pont (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet)] ;
b) a birtokban tartás indoka;
c) a szállítás módja, a birtokban tartás, illetve tárolás helye ;
d) a jövedéki termék bizonylatai ;
e) a jövedéki termék jellege, mennyisége, az utóbbi esetében tekintettel – a (3 )

bekezdésben foglalt eltéréssel – e törvény 110 . § (5) bekezdésében meghatározott
kereskedelmi mennyiségekre ."

27. § A Jöt . 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„30. § Csomagküldő kereskedelmet folytat az a személy, aki jövedéki terméket a
székhelye szerinti tagállamból (beleértve a belföldet is) más tagállamba, magánszemélynek
vagy független gazdasági tevékenységet nem folytató személynek értékesít, és az e célbó l
végzett szállítást – közvetlenül vagy megbízottja útján közvetve – maga végzi, s e
tevékenységét a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága (belföldön a csomagküld ő
kereskedő nyilvántartásba vételét végző szerv) nyilvántartásba vette (a továbbiakban :
csomagküldő kereskedő) . ”

28. § (1) A Jöt . 31 . §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A jövedéki termék más tagállam csomagküldő kereskedőjétő l történő beszerzése –
figyelemmel a (8) bekezdésben foglaltakra is – belföldön adóköteles. Az adófizetési
kötelezettség a jövedéki termék belföldre érkezésekor keletkezik . Az adó fizetésére kötelezett
a csomagküldő kereskedő , aki helyett és akinek a nevében az adókötelezettséget a (3)-(4 )
bekezdés szerinti adóügyi képviselője teljesíti .

(2) Más tagállam csomagküldő kereskedője belföldre kizárólag abban az esetben szállítha t
jövedéki terméket, ha adókötelezettségének teljesítésére belföldi székhelyű, a csomagküld ő
kereskedő nyilvántartásba vételét végző szerv által nyilvántartásba vett adóügyi képviselőt
bízott meg, aki nem lehet a címzettel azonos személy .”

(2) A Jöt . 31 . §-a (3) bekezdésének felvezető szövegrésze helyébe a következ ő rendelkezés
lép:

„A csomagküldő kereskedő nyilvántartásba vételét végző szerv a csomagküldő kereskedő
adóügyi képviselőjeként azt a személyt veszi nyilvántartásba, akit a csomagküldő kereskedő
adóügyi képviselőként kijelöl, és erről a vámhatóságot értesíti, továbbá aki ”

(3) A Jöt. 31 . §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A csomagküldő kereskedőtől beszerzett jövedéki termék eredete csak olyan, a 30 . §-
ban megjelölt személy nevére kiállított számlával igazolható, amelyen a jövedéki terméket
belföldön terhel ő adó külön feltüntetésre került.”

(4) A Jöt. 31 . §-a kiegészül a következő (8)-(9) bekezdéssel :

„(8) A csomagküldő kereskedő adófizetési kötelezettségére, illetve adó-visszaigénylési
jogosultságára a 27. § (6) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell .

(9) A csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője által nyújtott jövedéki biztosítékra a
27. § (5) bekezdésének rendelkezését kell – értelemszerűen – alkalmazni . ”

29. § A Jöt. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
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„32. § (1) Belföldi székhelyű csomagküldő kereskedő más tagállamba jövedéki terméket
abban az esetben szállíthat, ha

a) e tevékenységét a vámhatósághoz előzetesen írásban bejelenti és azt a vámhatósá g
nyilvántartásba veszi;

b) a más tagállam rendelkezéseinek megfelelően garanciát ad a más tagállam illetéke s
hatóságának az adó megfizetésére ;

c) külön nyilvántartást vezet a más tagállamba történ ő szállításairól .

(2) A belföldi csomagküld ő kereskedő a belföldön általa megfizetett, a csomagküldő
kereskedelem útján értékesített jövedéki terméke beszerzéséről kiállított számlán feltüntetet t
jövedéki adót a vámhatóságtól visszaigényelheti arra a mennyiségre, amelyre vonatkozóan a z
adó más tagállamban történt megfizetését a tagállam kijelölt hatósága igazolja, és a
csomagküldő kereskedő betartotta az (1) bekezdés rendelkezéseit .

(3) A (2) bekezdés szerinti mennyiségen felül az adó – kérelemre – visszaigényelhető a
szállítás során a 28/A. (2) bekezdése szerinti, más tagállamban keletkezett szabálytalanság
esetén az érintett jövedéki termékre, ha e tagállam szabályai szerint felszámított adó ot t
megfizetésre került, és a tagállam illetékes hatóságának err ő l szóló igazolását a csomagküldő
kereskedő bemutatja.”

30. § A Jöt. 33 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„33 . § A tagállamok illetékes hatóságaival folytatott, jövedéki adóval kapcsolatos adóügy i
együttműködés során

a) az adómegállapítási jogsegély tekintetében a jövedéki adók területén való közigazgatás i
együttműködésrő l szóló európai közösségi rendelet szabályai szerint,

b) a behajtási jogsegély tekintetében az adózás rendjér ől szóló törvénynek ( a
továbbiakban: Art.) az Európai Közösség adóügyi együttműködési szabályainak
alkalmazására vonatkozó rendelkezései, valamint az egyes lefölözésekb ő l, vámokból, adókból
és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásró l
szóló 2008/55/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részlete s
szabályok megállapításáról szóló 1179/2008/EK bizottsági rendelet rendelkezései megfelel ő
alkalmazásával
kell eljárni . ”

31. § A Jöt. 34. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) A (2) bekezdés rendelkezését az ásványolajok esetében az 52 . (1) bekezdésében
meghatározott ásványolajtermékekre, valamint a bioüzemanyagra, a tiszta növényi olajra é s
az E85-re, továbbá az olajtermékre kell alkalmazni .”

32. § A Jöt. 35 . §-a (1) bekezdésének) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/(1) Adóraktári engedélyre olyan személy jogosult, /

aki a 40 . § (9) bekezdésében elő írt adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton, a
vámhatósággal létesített közvetlen számítógépes kapcsolati rendszerben teljesíti ; "

33. § (1) A Jöt . 40. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Adóraktárból a jövedéki termék – kivéve sző lőbor –
a) adófelfüggesztés mellett (ideértve a 13 . § (1) bekezdés e)-g) pont szerinti célra történő

kitárolást is)
aa) belföldi rendeltetéssel vagy harmadik országba belföldr ől történő kiléptetés céljára

e-TKO-val (az üzemszünet időtartama alatt üzemszüneti TKO-val),
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ab) ásványolaj-adóraktárból cs ővezetékes szállítás esetén, illetve a repülőtéri
adóraktárból, valamint a 11 . § (1) bekezdés g) pont gb) és gc) alpont szerinti esetben a külön
jogszabályban meghatározott egyéb okmánnyal, bizonylattal tárolható ki ,

b) szabad forgalomba – kivéve a sűrítettgáz-töltő adóraktárból történ ő kiszállítást és a
cseppfolyósítottgáz-töltő adóraktárból a cseppfolyósított gáz 25 kilogramm vagy annál kisebb
palackban történő kiszállítását, valamint a 13 . § (1) bekezdés c) pontjának ca) alpontja szerinti
esetet – az eredet igazolására alkalmas bizonylat (a továbbiakban : egyszerűsített kísérő
okmány) egyidejű kiállításával, és a szállítást végző részére történő átadásával bocsátható .

(2) Az adóraktár-engedélyes az e-TKO alkalmazásával beszerzett jövedéki terméknek az
adóraktárában történt betárolásáról – a 22. § (4) bekezdés rendelkezésének értelemszerű
alkalmazásával – elektronikus átvételi elismervényt állít ki és küld meg a vámhatósághoz ."

(2) A Jöt . 40. §-ának (9) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(9) Az adóraktár-engedélyes az (1) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti egyéb okmány ,
bizonylat, valamint a 13 . § (1) bekezdés c) pont cb) alpontban említett és az (1) bekezdés b)
pont szerinti egyszerűsített kísérő okmány adatait, illetve a sörfőzde az EKO másolati
példányát a kiállítással egyidej űleg (ásványolajadóraktár-engedélyes a cs ővezetékes szállítás
esetén a külön jogszabályban foglaltak szerint) megküldi a vámhatóságnak .”

(3) A Jöt. 40. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(12) Az (1) bekezdés alkalmazásában egyszer űsített kísérő okmányként EKO-t kell
alkalmazni, azzal, hogy jogszabály egyéb bizonylat egyszerűsített kísérő okmányként való
elfogadásáról is rendelkezhet.”

(4) A Jöt. 40. §-a kiegészül a következő (13) bekezdéssel:

„(13) A (9) bekezdésben elő írt adatszolgáltatási kötelezettséget – a sörfőzde kivételével –
a 20. § (1) bekezdés szerinti elektronikus úton kell teljesíteni . ”

34. § A Jöt. 42 . §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Az adómentes felhasználási cél megvalósulásának kockázatára, valamint a jövedék i
termék adófelfüggesztéssel belföldön történő szállításával járó adókockázatra a keretengedély
megadásához jövedéki biztosítékot kell előzetesen felajánlani, és annak vámhatósági
elfogadása után teljesíteni a tárgyidőszakra [43 . § (2) bekezdés] engedélyezett keretmennyisé g
havi időarányos mennyisége és a hatályos adómérték alapján számított adóösszeg erejéig, d e
legfeljebb a különös rendelkezésekben meghatározott mértékig . A jövedéki biztosítéknak a
keretengedély érvényességét követő 90 napig a vámhatóság által még érvényesíthetőnek kell
lennie . ”

35. § A Jöt. kiegészül a következő 47/B . §-sal:

„478. § Ha a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történ ő csatlakozásáról szóló
nemzetközi szerződést kihirdet ő törvény hatálybalépésének napját megelőzően kötött és
törvényben vagy kormányrendeletben kihirdetett nemzetközi szerz ődés kifejezetten a
termékek árába rendszerint belefoglalt közvetett adók alóli mentességről vagy azok
elengedésérő l, visszatérítésérő l rendelkezik, az előzőekben említett nemzetközi szerződésben
meghatározott jogosultat megilleti a 47/A. § szerinti adó-visszaigénylés joga úgy, hogy anna k
alkalmazásában a jogosultat

a) nemzetközi szervezet tisztviselőj ének kell tekinteni, ha az illető természetes személy,
b) nemzetközi szervezetnek kell tekinteni, ha az az a) pont alá nem tartozó személy,

szervezet.”

36. § (1) A Jöt . 48 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
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„(1) A harmadik országból behozott jövedéki termékre a jövedéki termék nem közösség i
áru jellegének fennállásáig, illetve – a vámjogszabályok szerinti alakiságok elvégzés e
tekintetében – a 7. § 3 . pont a) alpont ab) alpont szerinti területr ől behozott jövedéki
termékre, valamint a belföldről harmadik országba kiszállításra kerülő adózatlan jövedéki
termékre – az e törvényben szabályozott rendelkezésekkel összhangban – a vámjogszabályo k
rendelkezéseit kell alkalmazni . ”

(2) A Jöt. 48. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(9) Önadózás esetén az adó alapját és az adót naptári hónaponként kell megállapítani ,
kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. Az adómentes felhasználó az adóbevallási
kötelezettségének azon tárgynegyedévet követ ő hó 20. napjáig köteles eleget tenni és az adót
megfizetni, amelyben a 14. § (4) bekezdése szerint beállt az adómegállapítási és adófizetési
kötelezettsége . A bejegyzett feladó havonta tesz adóbevallást abban az esetben is, ha a
tárgyhónapban nem keletkezett adófizetési kötelezettsége . A nulla adómértékű szőlőborra
nem kell adóbevallást benyújtani . ”

(3) A Jöt. 48. §-a kiegészül a következő (23) bekezdéssel :

„(23) A termékkísérő okmány, az üzemszüneti TKO, az üzemszüneti átvételi elismervény
és az egyszerűsített kísérő okmány szigorú számadású bizonylat, amellyel kapcsolatban
elkövetett jogsértésre a számlára, a nyugtára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni .”

37. § A Jöt. 48/B. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/(1) Adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton a külön jogszabályban foglalt módon
és technikai feltételekkel teljesíti a vámhatósághoz/

„a) az adóraktár engedélyese, a bejegyzett feladó, a 24. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett
kereskedő , az adóügyi képviselő ,”

38. (1) A Jöt . kiegészül a következ ő 48/D. §-sal :

„48/D. § (1) Az e törvény szerinti engedélyt – kivéve az egyszerűsített adóraktári
engedélyt – kérelmező természetes személy, kérelmező szervezet vezetője vagy vezető
tisztségviselője az engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejű leg a vámhatóság részére
hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy gazdasági bűncselekmény vagy a közélet
tisztasága elleni bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítélték el, vagy jogerősen
elítélték, de az engedély iránti kérelem benyújtásakor már mentesült a büntetett el őélethez
fűződő hátrányos következmények alól, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkoz ó
adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a vámhatóság részére – annak az e törvény szerint i
engedély birtokában folytatható tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljábó l
benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa .

(2) A vámhatóság hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy az engedélye s
természetes személlyel, az engedélyes szervezet vezetőjével vagy vezető tisztségviselőjével
szemben az e törvény szerint kiadott engedély birtokában folytatott tevékenysé g
gyakorlásának időtartama alatt fennállnak-e az (1) bekezdés szerinti tények. A hatósági
ellenőrzés céljából a vámhatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerbő l . Az
adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy az engedélyes természetes személlyel, a z
engedélyes szervezet vezetőjével vagy vezető tisztségviselőjével szemben az (1) bekezdés
szerinti tények fennállnak-e .

(3) A vámhatóság
a) az (1) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az engedélyezési eljárás jogerős

befejezéséig vagy
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b) a (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a hatósági ellen őrzés
időtartamára vagy az engedély visszavonására irányuló eljárásban az eljárás joger ős
befejezéséig

kezeli ."

(2) A Jöt. 48/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője esetében a nyilvántartásba vétel i
eljárás kezdeményezése és lefolytatása, illetve a nyilvántartásba vételhez meghatározott, a 35 .
§ (3) bekezdése szerinti feltétel fennállásának hatósági ellenőrzése során az adatigénylésre ,
adatátvételre és adatkezelésre vonatkozóan az (1)-(3) bekezdésben meghatározot t
rendelkezéseket megfelel ően kell alkalmazni.”

39. § A Jöt. 50. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Ásványolajnak minősül továbbá e törvény alkalmazásába n
a) bármely olyan, az (1) bekezdésben megjelöltektől eltérő termék, amelyet

üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként ,
b) az 1507-1518 és a 3824 90 99 vámtarifaszám alatti olyan termék, valamint bármel y

olyan, az (1) bekezdésben meg nem jelölt szénhidrogén – kivéve a 2713 vámtarifaszámú
petrolkokszot, a tőzeget vagy egyéb szilárd szénhidrogént, valamint a fűtési, tüzelési célú
földgázt –, amelyet tüzel ő-, fűtőanyagként
történő felhasználásra állítanak el ő vagy ilyenként kínálnak, értékesítenek vagy használnak
fel .”

40. § (1) A Jöt. 52. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(2) Az adó mértéke az 50. ' szerinti, de az (1) bekezdésben nem említett ásványolajra/

„d) az a)-c) pont alá nem eső ásványolaj esetében – az üzemanyagkénti vagy a tüzel ő - ,
fűtőanyagkénti előállításnak, beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak, értékesítésnek vag y
felhasználásnak megfelelően – az (1) bekezdés a)-d) vagy j), g) pont szerinti ásványolajo k
közül a hozzá legközelebb álló ásványolajra meghatározott adómérték, figyelemmel a (3 )
bekezdés rendelkezésére is . ”

(2) A Jöt. 52. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel :

„(4) A (3) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a külön jogszabály szerinti
hulladékból a külön jogszabály szerinti hulladékkezelés során egyébásványolaj-gyárt ó
adóraktárban előállított egyéb ellenőrzött ásványolajra és olajtermékre, ide nem értve az
üzemanyagként előállított terméket .”

41. § A Jöt. 53. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

l(1) Adómentes célú felhasználásnak minősül/

„b) az ásványolaj villamos energia el őállításához, illetve kapcsolt hő- és villamos energia
előállításához történő felhasználása ;”

42. § (1) A Jöt. 58. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/(1) Ásványolaj-adóraktári engedély/

„i) az egyéb ellenőrzött ásványolajat, valamint az olajterméket nem az a) pontba n
meghatározott módon, illetve az 52 . (1) bekezdés a)-e) pont alá tartozó ásványolajat a külö n
jogszabály szerinti hulladékból a külön jogszabály szerinti hulladékkezelés során el őállító
üzemre, ideértve azt az esetet is, amikor az egyéb ellenőrzött ásványolaj vagy más ásványolaj
az üzemben végzett vegyipari tevékenység vagy kőszénkokszolás melléktermékeként jön
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létre, de nem értve ide a h) pont szerinti esetet (a továbbiakban: egyébásványolaj-gyártó
adóraktár) ;"

/adható ./

(2) A Jöt. 58. §-a (4) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(4) Az ásványolaj-adóraktárra adóraktári engedély akkor adható, ha adóraktáranként /

„e) az ásványolaj-regeneráló üzemben és az egyébásványolaj-gyártó adóraktárban - a (16)
bekezdésben foglalt eltéréssel - legalább 500 m3,”

7- a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel - talajjal egybeépített vagy talajhoz rögzített, a z
illetékes hatóság által engedélyezett és - a cseppfolyósítottgáz-töltő és a kőszén eredetű
benzol és homológjainak kőszénkokszolás keretében történő előállítását végző egyéb
ásványolajgyártó-adóraktár kivételével - hitelesített tárolótartály áll rendelkezésre ./

(3) A Jöt. 58 . §-a (5) bekezdésének g) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/(5) A jövedéki biztosítékot adóraktáranként/

„g) egyébásványolaj-gyártó adóraktár esetén - a (16) bekezdésben foglalt eltéréssel -
legalább 50, legfeljebb 150 millió forint, ”

/értékben kell nyújtani./

(4) A Jöt. 58 . §-a kiegészül a következő (16) bekezdéssel :

„(16) Az olyan egyébásványolaj-gyártó adóraktár esetén, amely a külön jogszabál y
szerinti hulladékból a külön jogszabály szerinti hulladékkezelés keretében állít el ő

a) egyéb ellenőrzött ásványolajat, illetve nem üzemanyagkénti felhasználás céljár a
előállított olajterméket, az adóraktári engedélyhez le

g
alább 10 millió forint értékben nyújtot t

jövedéki biztosíték és adóraktáranként legalább 30 m' ,
b) az 52. § (1) bekezdés c) és e) pont alá tartozó ásványolajat, az adóraktári engedélyhez

legalább 50 millió forint értékben nyújtott jövedéki biztosíték és adóraktáranként legaláb b
100 m3 ,

c) az 52. § (1) bekezdés a), b), illetve d) pont alá tartozó ásványolajat, az adóraktári
engedélyhez legalább 100 millió forint értékben nyújtott jövedéki biztosíték é s
adóraktáranként legalább 500 m3 ,

d) ugyanazon adóraktárban egyidejűleg
da) az a) és b) pontban megjelölt ásványolajat, az adóraktári engedélyhez legalább 6 0

millió forint értékben nyújtott jövedéki biztosíték és adóraktáranként legalább 130 m ,
db) a c) pontban megjelölt ásványolaj mellett az a) és/vagy b) pontban megjelölt

ásványolajat, legalább 150 millió forint értékben nyújtott jövedéki biztosíték é s
adóraktáranként legalább 500 m3
talajjal egybeépített vagy talajhoz rögzített, az illetékes hatóság által engedélyezett é s
hitelesített tárolótartály szükséges .”

43. § (1) A Jöt. 59. §-a (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő
rendelkezés lép :

„Amennyiben a felhasználás célja a 3814 00 90 vámtarifaszámú, legalább 95
térfogatszázalékban kőolajból és bitumenes ásványolajból nyert olajat vagy legalább 8 5
térfogatszázalékban etilalkoholt tartalmazó oldószerkeverék, hígító el őállítása, a
kérelmezőnek rendelkeznie kell az előállítani kívánt termék 48 . § (20) bekezdése szerinti
kötelező érvényű vámtarifa-besorolásával .”

(2) A Jöt . 59. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
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„(6) A jövedéki biztosítékot
a) az éves szinten várhatóan

aa) beszerzésre kerülő ásványolaj és megfigyelt termék, illetve – az 50 . § (4) bekezdés
e) pontja szerinti megfigyelt termék el őállítása esetén – az alkoholtermék egyhavi átlagos
beszerzésének mennyisége, illetve

ab) előállításra kerülő megfigyelt termék egyhavi átlagos el őállított mennyisége,
amennyiben azt nem ásványolajból vagy nem megfigyelt termékb ől állítják elő , valamint

b) az 52. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott – az 50 . § (4) bekezdés e) pontj a
szerinti megfigyelt termék, illetve az alkoholtermék esetében a 64 . § (2) bekezdése szerinti –
adómérték
alapján számított összeg erejéig, de legfeljebb 60 millió forint összegben kell nyújtani, azzal ,
hogy a megbízható felhasználói engedélyes esetében a jövedéki biztosíték összege – kérelem
alapján – felére csökkenthető , amely további 50%-kal mérsékelhető, amennyiben a
megbízható felhasználói engedélyes legalább 5 éve az e törvény szerinti engedéllyel folytatj a
az (1) bekezdésben megjelölt tevékenységet .”

44. § (1) A Jöt. 62. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A harmadik országból behozott 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb kiszerelés ű egyéb
ellenőrzött ásványolajra a vámjogi szabad forgalomba bocsátást adófelfüggesztéssel kel l
elvégezni, ha

a) az importálás helye adóraktár vagy felhasználói engedélyes üzeme, raktára, vag y
b) a terméket az importálás helyéről e-TKO-val közvetlenül adóraktárba vagy

felhasználói engedélyes üzemébe, raktárába szállítják, és amennyiben az e-TKO tervezeténe k
kiállítój a

ba) adóraktár-engedélyes, a 38 . szerinti ,
bb) bejegyzett feladó, a 10 . § (3) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti ,
bc) felhasználói engedélyes, az e § (6) bekezdés szerint i

jövedéki biztosítéka fedezetet nyújt az 59 .

	

(6) bekezdése szerint figyelembe veendő
adómértékkel számított adó összegére .

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér ő módon behozott 5 liternél/5 kilogrammnál
nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj vámjogi szabad forgalomba bocsátása a z
59. § (6) bekezdése szerint figyelembe veendő adómértékkel megállapított adó kivetésével
történik.”

(2) A Jöt. 62. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 11 . § (3)-(5), (7), (9) és (10) bekezdés
rendelkezéseit a felhasználói engedélyesre is – értelemszerűen – , továbbá az adóraktár-
engedélyes, a bejegyzett feladó és a felhasználói engedélyes felfüggesztett adófizetés i
kötelezettsége alóli végleges mentesülésére a 13 . (7) bekezdést, adófizetési kötelezettség e
beálltára a 14. § (3) bekezdést – a felhasználói engedélyes esetében értelemszer űen –
alkalmazni kell .

(5) Az egyéb ellenőrzött ásványolaj közösségi adófelfüggesztési eljárásban e-TKO-va l
szállítható, kivéve a 2710 11 21, a 2710 11 25 és a 2710 19 29 vámtarifaszám alá tartozó, ne m
ömlesztetten szállított ásványolajtermékeket, melyeket EKO-val kell szállítani . A szabad
forgalomba bocsátott egyéb ellenőrzött ásványolaj más tagállamba történő szállítása esetén
EKO-t kell alkalmazni .”

(3) A Jöt. 62. §-ának (6) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„A termék átvételének napján a behozatalt be kell jelenteni a vámhatósághoz, kivéve ha a
behozatal közösségi adófelfüggesztési eljárásban, adóraktárba, e-TKO-val történt .”
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(4) A Jöt . 62. §-ának (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(8) Az 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj –
kivéve a 2710 11 21, a 2710 11 25 és a 2710 19 29 vámtarifaszám alá tartozó, ne m
ömlesztetten szállított ásványolajtermék – és a megfigyelt termék más tagállamba ne m
közösségi adófelfüggesztési eljárásban, nem e-TKO-val végzett kiszállítását az üzembő l,
raktárból történő kiadás napján be kell jelenteni a vámhatóságnak . A bejelentés hiányában a z
így kiszállított termék a 60 . § (3) bekezdés szerinti elszámolás során készletcsökkenésként
nem számolható el, kivéve, ha a kiszállítás tényét kétséget kizáróan bizonyítják .”

45. A Jöt. 72. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(5) Az alkoholtároló adóraktárban az alkoholterméken kívül adózatlan sör, bor, pezsg ő és
köztes alkoholtermék tárolása is megengedett .”

46. § (1) A Jöt. 73. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(5) Az alkoholtermék zárjegye darabonként 1000 forint értéket képvisel, amelyet arra a
zárjegyre kell megfizetni, amellyel az adóraktár engedélyese, a bejegyzett/nem bejegyzet t
kereskedő, a közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő és az importáló nem
tud elszámolni (a továbbiakban: zárjegyhiány) . A zárjegyhiány megfizetésére az Art .-nak az
adóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni .”

(2) A Jöt . 73 . §-ának (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(6) A zárjeggyel az adóraktár engedélyese a 49 . (3) bekezdése szerinti készletfelvételle l
egyidej űleg, a 24. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett kereskedő háromhavonta, az importáló,
az eseti bejegyzett keresked ő és a közösségi kereskedelmi tevékenységet végz ő jövedéki
engedélyes kereskedő az átvétel napját követő 60 napon belül köteles a vámhatóság felé
elszámolni . Ha az importügylet vagy a más tagállamból való behozatal 60 napon belül ne m
bonyolódott le, az importálónak, az eseti bejegyzett kereskedőnek és a közösségi
kereskedelmi tevékenységet végző jövedéki engedélyes kereskedőnek az elszámolásra a
vámhatóság legfeljebb 30 nap haladékot adhat .”

(3) A Jöt. 73. §-ának (9)-(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(9) Az alkoholtermék – a 63 . § (1) bekezdés c) pontja szerinti termék, valamint a (2 )
bekezdés a) és c) -fi pontjaiban foglalt esetek kivételével, illetve a (10) bekezdésben foglal t
eltéréssel – 2 liter űrtartalmat meg nem haladó göngyölegben palackozva bocsátható szaba d
forgalomba, illetve hozható forgalomba a más tagállamból behozatalt követ ően.

(10) Az alkoholtermék reklám, kiállítás céljából, valamint alkalmi, eseti kereskedelm i
forgalmazásra 2 litert meghaladó, egyedileg beazonosítható göngyölegben való szaba d
forgalomba bocsátása, illetve más tagállamból történt behozatalt követ ően a forgalomba
hozatala az adóraktár, a bejegyzett/nem bejegyzett keresked ő, az importáló vagy a közösség i
kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes keresked ő által a vámhatósághoz
teljesített előzetes bejelentés és annak a vámhatóság általi nyilvántartásba vételét követően
lehetséges . A bejelentést esetenként, legkés őbb a forgalmazást, tagállamból történő behozatal
esetében a behozatalt, importálás esetében pedig az importálást megelőző harmadik
munkanapig kell elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül megtenni . A vámhatóság a
bejelentést legkésőbb a bejelentést követő munkanapon nyilvántartásba veszi és arról a
bejelentőt elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül értesíti . ”

47. § (1) A Jöt . 78. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) A sörtároló adóraktárban a sörön kívül adózatlan, a 73 . (9)-(10) bekezdése szerint
kiszerelt alkoholtermék, bor, pezsg ő és köztes alkoholtermék tárolása is megengedett .”
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48. § (1) A Jöt . 84. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(1) Adóraktári engedély/

„d) a kiszerelt egyéb bor önálló tárolását, raktározását végz ő raktárra (a továbbiakban :
egyébbor-tároló adóraktár)”

/adható./

(2) A Jöt . 84. §-ának (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken kívül az egyéb bor adó megfizetése nélküli
tárolására adóraktári engedély tranzitadóraktárra is adható a 72 . (2)-(3) bekezdése szerint ,
továbbá az egyébbor-tároló adóraktárban az egyéb boron kívül adózatlan, a 73 . (9)-(10)
bekezdése szerint kiszerelt alkoholtermék, sör, pezsg ő és köztes alkoholtermék tárolása i s
megengedett.”

(3) A Jöt . 84. §-a kiegészül a következ ő (7) bekezdéssel :

„(7) Amennyiben 2 litert meghaladó kiszerelésben állítanak el ő , tárolnak, raktároznak
egyéb bort, a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérőn az (1) bekezdés a)-c) pont szerinti adóraktár
esetében az adóraktár-engedélyes által nyújtandó jövedéki biztosíték összege legfeljebb 2 0
millió Ft, az (1) bekezdés d) pont szerinti adóraktár esetében legalább 2 millió Ft, d e
legfeljebb 20 millió Ft . "

49. § A Jöt. 85. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a
kiegészül a következő új (2) bekezdéssel, egyidej űleg a jelenlegi (2) és (3) bekezdé s
számozása (3) és (4) bekezdésre változik :

„(1) A bor 2 litert meg nem haladó (a továbbiakban : palackos), 2 liternél nagyobb, de 2 5
litert meg nem haladó (a továbbiakban : kannás) vagy 25 litert meghaladó (a továbbiakban :
hordós) kiszerelésben bocsátható szabad forgalomba, illetve hozható forgalomba más
tagállamból behozatalt követően, azzal, hogy a hordós szőlőborra — a (2) bekezdés szerinti
eset kivételével —, illetve a kannás és hordós egyéb borra a 73 . § (10) bekezdésének az
előzetes bejelentésre és nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezését értelemszer űen
alkalmazni kell .

(2) A termelői borkimérésben hordós kiszerelésű szőlőbor külön bejelentés nélkül
értékesíthető helyben fogyasztásra vagy — legfeljebb 10 literes kannás kiszerelésben —
elvitelre kimérve . ”

50. § (1) A Jöt . 91 . §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(1) Adóraktári engedély/

„d) a kiszerelt pezsgő önálló tárolását, raktározását végző raktárra (a továbbiakban :
pezsgőtároló adóraktárra) ”

/adható./

(2) A Jöt . 91 . §-ának (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(7) A pezsgőtároló adóraktárban a pezsgőn kívül adózatlan, a 73. (9)-(10) bekezdé s
szerint kiszerelt alkoholtermék, sör, bor és köztes alkoholtermék tárolása is megengedett .”

51 . § A Jöt. 98. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A fizetési kötelezettség halasztására jogosult az adóraktár engedélyese, a bejegyzet t
kereskedő és az importáló, amennyiben biztosítékot nyújt. A dohánygyártmány adóraktár
engedélyese által a 100 . § szerint nyújtott jövedéki biztosíték a halasztott fizetési
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kötelezettség biztosítékaként figyelembe veend ő azzal, hogy az adóraktárába betárolásr a
kerülő, más tagállamban gyártott dohánygyártmányra általa átvett adójegy utáni fizetés i
kötelezettségre külön jövedéki biztosítékot kell nyújtani a 24. § (7) bekezdése szerint
meghatározott összegben, de figyelembe véve a 19. § (2) bekezdésének a
dohánygyártmányokra vonatkozó rendelkezését is . A 24. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett
kereskedő által a 24. § (7) bekezdése szerint nyújtott jövedéki biztosíték a halasztott fizetési
kötelezettség biztosítékának minősül. Az importáló és az eseti bejegyzett kereskedő a fizetési
kötelezettség halasztására abban az esetben jogosult, ha az átvett adójegy értékének megfelel ő
nagyságú biztosítékot nyújt . "

52. § A Jöt. 99. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az adójegyet a Magyar Állam állíttatja el ő , és a vámhatóság bocsátja – elektronikus
úton, az ügyfélkapun keresztül benyújtott megrendelés alapján és elszámolási kötelezettsé g
mellett – a 98 . § (3) bekezdésében megjelöltek rendelkezésére.”

53. § (1) A Jöt. 103 . §-a (2) bekezdése 1 . pontjának e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/(2) E törvény alkalmazásában :
1 . jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység:/

„e) a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék gazdasági tevékenység keretében, a 27 .
§ (2) bekezdés szerinti kereskedelmi célú beszerzés céljára más tagállamba történ ő kiszállítása
vagy más tagállamból történő behozatala, nem értve ide a szabad forgalomba bocsátott
jövedéki termék adóraktár-engedélyes általi kivitelét, adóraktár-engedélyes vagy felhasználó i
engedélyes általi behozatalát, a jövedéki termék csomagküld ő kereskedelem keretében történő
behozatalát, kivitelét (a továbbiakban : közösségi kereskedelmi tevékenység) ;”

(2)A Jöt. 103. §-a (2) bekezdésének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(2) E törvény alkalmazásában :/

„2. nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység: a (4)-(6) bekezdésben foglalt
eltéréssel a szabad forgalomba bocsátott jövedéki terméknek nem az 1 . pont szerinti jövedéki
engedélyes kereskedelmi, vagy nem a 3 . pont szerinti exporttevékenység keretében történ ő
beszerzése, készletezése és értékesítése, kivéve az e bekezdés 1 . pontjának e) alpontjában
említett kivételeket, valamint a magánszemély adómentes és adóköteles behozatalát más
tagállamból vagy harmadik országból ;”

(3)A Jöt. 103 . §-a (2) bekezdése 3 . pontjának a) és c) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/(2) E törvény alkalmazásában :/

3. export- és importtevékenység: az a tevékenység, amelynek során a személy jövedék i
termék harmadik országból történ ő behozatalát vagy harmadik országba történ ő kivitelét
gazdasági tevékenység keretében saját nevében végzi, kivéve/

„a) a 9. (1)-(2) bekezdése szerinti adómentes jövedéki termék behozatalát, ”

„c) jövedéki terméknek a behozatalát vagy kivitelét jövedéki termékkel gazdaság i
tevékenységet nem folytató gazdálkodó szervezet által, ”

(4)A Jöt. 103 . §-a (2) bekezdésének 8 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(2) E törvény alkalmazásában :/

„8. üzlethelyiség : a Kertv. 2. §-a 27 . pontjában meghatározott üzlet .”



32

54. § A Jöt. 106. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A jövedéki engedélyes kereskedőnek a beszerzett, az értékesített és a készleten lévő
jövedéki termék eredetét, származását hitelt érdemlően igazolnia kell . A jövedéki engedélyes
kereskedő — az 5,5 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú, legfeljebb 0,33 literes
kiszerelésű termék kivételével — az alkoholterméket — a 73 . § (2) bekezdésében foglalt
eltéréssel — csak zárjeggyel és — a 73 . § (10) bekezdésében foglalt eltéréssel, illetve a
gyógyszer-nagykereskedelem kivételével — 2 litert meg nem haladó göngyölegben, a
dohánygyártmányt csak adójeggyel, a bort palackos vagy hivatalos zárral ellátott kannás ,
hordós kiszerelésben szerezheti be, készletezheti, értékesítheti . ”

55. A Jöt. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„109. (1) Jövedéki termékek szabad forgalomban végzett nem jövedéki engedélye s
kereskedelme — a (2)-(7) bekezdésben és a 110 . (11) bekezdésben foglalt eltéréssel, illetve a
gyógyszertárak kivételével — üzlethelyiségben, az üzemanyag nem jövedéki engedélyes
kereskedelme továbbá automatából történő értékesítés keretében is folytatható . A Magyar
Gyógyszerkönyvben meghatározott benzin és alkoholtermék nem jövedéki engedélye s
kereskedelmét a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló
törvényben meghatározott gyógyszertár folytathatja .

(2) Jövedéki termék — kivéve dohánygyártmány — közvetlen végs ő fogyasztóknak történő
értékesítése a vasúti étkezőkocsiban és büfében, a nemzetközi autóbuszjáraton, a személyhajó
éttermében és büféjében, a belföldi polgári repülőgépjáraton is megengedett .

(3) Nem jövedéki engedélyes kereskedő üzemanyagot üzlethelyiségben vagy automatábó l
történő értékesítés útján kizárólag üzemanyagtölt ő állomáson, tüzelőolajat üzlethelyiségben
történő értékesítés útján kizárólag kiskereskedelmi tárolótelepen vagy üzemanyagtölt ő
állomáson keresztül forgalmazhat.

(4) A kereskedelmi hatóság a jövedéki termékek kereskedelmi forgalmazására jogosít ó
működési engedélyről szóló döntéseket a működési engedélyről szóló döntés meghozatalával
egyidejűleg, a nem kizárólag üzletben forgalmazható jövedéki termék forgalmazására
irányuló, a Kertv . szerinti bejelentések másolatát pedig legkés őbb a bejelentés nyilvántartásba
vételét követő munkanapon küldi meg a vámhatóságnak.

(5) A nem jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket — a dohánygyártmány
kivételével, illetve figyelemmel a (6) bekezdésben foglalt feltételre — mozgóbolt útján i s
értékesíthet, ha a székhelye szerint illetékes vámhatóságnak a mozgóbolton keresztül történ ő
értékesítés megkezdését legkésőbb 6 munkanappal megel őzően írásban, a (7) bekezdés szerin t
bejelenti .

(6) Mozgóbolt útjá n
a) a tüzelőolaj és a propán vagy a propán-bután gáz, továbbá — kizárólag a hivatalosan

meghirdetett technikai sportversenyeken (motor-, autó-, repül ő-, motorcsónakversenyeken), a
versenyen részt vevő gépjárművek használatára — az üzemanyag csak a felhasználá s
helyszínén, olyan tartállyal felszerelt, forgalmi rendszámmal ellátott közúti gépjárműbő l
(tankautó) értékesíthető, amely a mérésügyi szerv által hitelesített, ólomzárral ellátott
mérőműszeren (átfolyásmérőn), kiszolgálótömlőn és pillanatelzárón keresztül méri ki a
terméket ,

b) az alkoholtermék, a bor, a sör, a pezsgő és a köztes alkoholtermék kizárólag kiszerelve,
olyan forgalmi rendszámmal ellátott tehergépjárműből (autóbusz) értékesíthető , amely szilárd
alapanyagú térelemekkel körülhatárolt, zárt légtérrel rendelkezik .
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(7) Az (5) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell adni a mozgóboltként üzemel ő közút i
gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, az ellátott települések, értékesítési megállóhelye k
megnevezését és helyét, azok megközelítésének útvonalát, a településenként,
megállóhelyenként el őre meghatározott nyitvatartási időt, valamint a jövedéki termék
raktározására használt épület, épületrész címét (helyrajzi számát) ."

56. § (1) A Jöt . 110. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A nem jövedéki engedélyes kereskedő a jövedéki termék beszerzésekor a működés i
engedélyét vagy a működési engedélyről szóló igazolást, illetve a Kertv . szerinti bejelentésrő l
kapott igazolást vagy ezek másolatát az eladó kérésére köteles bemutatni .”

(2) A Jöt. 110. §-ának (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(7) Az üzlethelyiség raktárában, továbbá — a Kertv . 2. § 30. pontja szerinti vendéglátást
folytató kereskedelmi egység (a továbbiakban : vendéglátó-ipari üzlet) és a Kertv. 2. § 23.
pontja szerinti szálláshelyszolgáltatást folytató kereskedelmi egység (a továbbiakban :
kereskedelmi szálláshely) kivételével — az üzlethelyiség eladóterében az alkoholterméket
kizárólag bontatlan, zárjeggyel ellátott palackban, a bort bontatlan palackban, továbbá
bontatlan, hivatalos zárral ellátott kannában, hordóban is lehet tárolni, értékesíteni . A
vendéglátó-ipari üzlet és a kereskedelmi szálláshely üzlethelyisége eladóterének kiszolgálásra
szolgáló részében az 1 liter alatti kiszerelés ű alkoholtermékből és borból választékonként
legfeljebb öt-öt, az 1 literes vagy annál nagyobb kiszerelésű alkoholtermékb ől és borból
választékonként legfeljebb egy-egy bontott palackot, kannát, hordót lehet tartani . A kannás ,
hordós kiszerelésű bor kimérése az eladótér kiszolgálásra szolgáló részében az e célra
kialakított (használt) kimérőedényből (eszközből) vagy közvetlenül a kannából, 25 litert
meghaladó edényzetből történő kimérése esetén italadagoló szerkezeten keresztül vagy a
vámhatóság által engedélyezett átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján történhet . ”

(3) A Jöt. 110. §-ának (11) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(11) A nem jövedéki engedélyes keresked ő alkoholterméket, bort, sört, pezsgőt, közte s
alkoholterméket a külön jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, illetve közterület i
értékesítés [Kertv . 2. § 14. pont], valamint vásáron vagy piacon nem üzletben folytatot t
kereskedelmi tevékenység [Kertv. 2 . § 19 ., illetve 29 . pont] keretében is értékesíthet, ha az
értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz — legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt
három munkanappal — bejelenti az értékesítés helyét és időpontját, rendszeres időközönként
ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési napokat és az egyes napokon az értékesítés kezdő
és befejező időpontját, valamint a jövedéki termék raktározására használt épület, épületrés z
címét (helyrajzi számát) . ”

57. § (1) A Jöt . 111 . §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(1) A vámhatóság és az adóhatóság a jövedéki szabályok megtartásának ellen őrzése
érdekében/

„b) ellenőrizheti, hogy a nem jövedéki engedélyes keresked ő a jövedéki termékek
tekintetében az áfatörvény szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségének, illetve az e
törvényben előírt számlaadásra vonatkozó kötelezettségének eleget tesz-e, a
dohánygyártmányok adój egyén feltüntetett ártól eltérő árat érvényesít-e ;”

(2) A Jöt. 111 . §-a kiegészül a következő (8) bekezdéssel :

„(8) A vámhatóság a (2) bekezdés c) pont szerinti esetben lefolytatott jövedék i
ellenőrzésrő l nem készít jegyz őkönyvet, ha jövedéki törvénysértés nem került megállapításra ,
kivéve, ha az ügyfél a jegyzőkönyv felvételét kéri .”
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58. § A Jöt. 114. §-ának (2) bekezdése kiegészül a következ ő d) ponttal :

/(2) Az (1) bekezdés alá tartozónak kell tekinteni – nem értve ide a 115 . . (3)
bekezdésében említett termékeket –/

„d) azt az alkoholterméket vagy egyéb bort, amelyre a 73 . § (10) bekezdés szerinti, illetve
85 . § (1) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettséget nem teljesítették ;”

59. § (1) A Jöt. 117. §-a kiegészül a következő új (3) bekezdéssel, és egyidej űleg a
jelenlegi (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt intézkedést, amennyiben a
körülményekbő l megállapítható, hogy a jogsértő személy az adott helyzetben a tő le elvárható
körültekintéssel járt el a jövedéki termék vagy jövedéki termékek beszerzése során .”

(2) A Jöt. 117. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A (3) bekezdés rendelkezésének alkalmazásánál az eset összes körülményét vizsgáln i
kell, különösen a jövedéki termék beszerzésének körülményeit, a jövedéki termé k
származását igazoló okmányokat, a jogsértő személy jogellenes magatartásának súlyát . ”

60. § (1) A Jöt . 120. §-a (7) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(7) Az elkobzott termékelv zárjegyek és eszközök közül/

„a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérő l szóló 2008. évi XLUI. törvény hatálya
alá tartozó terméket, a cukorcefrét és az abból el őállított terméket, továbbá a külön
jogszabályban meghatározott eljárástól eltérően előállított vagy kezelt bort, valamint a
dohánygyártmányt meg kell semmisíteni ;”

(2) A Jöt. 120. §-ának (8) bekezdése kiegészül a következ ő c) ponttal :

/(8) Az elkobzott ásványolajtermékek/

„c) közül az értékesítésre vagy az a) és b) pont szerint átadásra, felhasználásra nem kerül t
ásványolajtermékek a katasztrófavédelmi szerv részére oktatás, gyakorlatozás céljára a
katasztrófavédelmi szerv kérelme alapján – a vámhatóság vezetője jóváhagyásával,
elszámolási kötelezettség mellett – átadhatók .”

61. § A Jöt. 122. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„122. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2008/118/EK irányelve (2008 . december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó

általános rendelkezésekrő l és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésér ő l,
b) a Tanács 2003/96/EK irányelve (2003 . október 27.) az energiatermékek és a villamo s

energia közösségi adóztatási keretének átszervezésérő l ,
c) a Tanács 2004/74/EK irányelve (2004. április 29 .) a 2003/96/EK irányelvnek az

energiatermékek és a villamos energia vonatkozásában egyes tagállamok részére az ideiglene s
adómentesség vagy kedvezményes adómérték alkalmazásának lehetősége tekintetében történő
módosításáról ,

d) a Tanács 92/83/EGK irányelve (1992 . október 19 .) az alkohol és az alkoholtartalmú
italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról ,

e) a Tanács 92/84/EGK irányelve (1992 . október 19 .) az alkohol és az alkoholtartalmú
italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről ,

f a Tanács 92/79/EGK irányelve (1992 . október 19 .) a cigaretták adójának közelítésérő l,
g) a Tanács 92/80/EGK irányelve (1992 . október 19.) a cigarettán kívül i

dohánygyártmány adój ának közelítésér ő l,
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h) a Tanács 95/59/EK irányelve (1995 . november 27 .) a dohánygyártmányok fogyasztását
érintő , a forgalmi adón kívüli egyéb adókról ,

i) a Tanács 1999/81/EK irányelve (1999. július 29.) a cigaretták adójának közelítéséről
szóló 92/79/EGK irányelv, a cigarettán kívüli dohánygyártmányok adójának közelítésér ől
szóló 92/80/EGK irányelv és a dohánygyártmányok fogyasztását érint ő , a forgalmi adón
kívüli egyéb adókról szóló 95/59/EK irányelv módosításáról ,

j) a Tanács 2002/10/EK irányelve (2002. február 12.) a feldolgozott dohányra kivetett
jövedéki adók szerkezete és adókulcsai tekintetében a 92/79/EGK, a 92/80/EGK és a
95/59/EK irányelv módosításáról ,

k) a Tanács 2007/74/EK irányelve (2007 . december 20.) a harmadik országokból beutaz ó
személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alól i
mentesítésrő l,

1) a Tanács 2008/55/EK irányelve (2008 . május 26 .) az egyes lefölözésekb ő l, vámokból ,
adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönö s
segítségnyújtásról ."

62. § (1) A Jöt. 129. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(1) Felhatalmazást kap a kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

„c) a központi kapcsolattartó szerv, a vegyvizsgáló szerv vagy szervek, valamint a
csomagküldő kereskedő nyilvántartásba vételét végző szerv kijelölését . ”

(2) A Jöt . 129. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:

/(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben
határozza meg/

„a) az adóraktári engedély, a keretengedély, a jövedéki engedély iránti kérelemre, a
bejegyzett kereskedő , a bejegyzett feladó és a felhasználói engedélyes engedélyezésére, a
csomagküldő kereskedő, az adóügyi képviselő és a nyilvántartásba vett felhasználó
nyilvántartásba vételére, a mobil palackozó és a mobil palackozóval végzett palackozás i
tevékenység bejelentésére, az üzemi motorikusgáz-tölt ő állomás üzemeltet őjének
bejelentkezésére és vámhatósági nyilvántartásba vételére, továbbá a jövedéki biztosíté k
nyújtására vonatkozó részletes szabályokat ;”

„c) az e törvényben előírt nyilvántartások vezetésére, a vámhatóság felé a nyilvántartások
alapján teljesítendő adatszolgáltatás tartalmára, módjára és technikai feltételeire, a
bizonylatok kiállítására, az adófelfüggesztéssel végzett szállítások során használt okmányo k
EK rendelet szerint kötelezően kitöltendővé tehető rovatainak meghatározására, a 40. § (1)
bekezdés a) pont ab) alpont szerinti bizonylatok adataira, valamint ezen bizonylatok
adatainak a 40 . § (9) bekezdésben előírt megküldésére, az e-TKO tervezet EK rendelete n
felüli kiegészítő adattartalmára, a jövedéki termékek és a megfigyelt termékek elszámolására ,
valamint az alkoholtermék-készletforgalmi szabályzatra vonatkozó részletes szabályokat ;”

(3) A Jöt. 129. §-a (2) bekezdésének u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben
határozza meg/

„u) a jövedékiadó-bevallás, valamint a vámhatóság felé teljesítend ő , e törvényben előírt
adatszolgáltatások, elszámolások, bejelentések (értesítések), illetve a zárjegy- és adójegy -
megrendelések elektronikus úton történő benyújtásának módját és technikai feltételeit . ”

(4) A Jöt. 129. §-ának (2) bekezdése kiegészül a következ ő v) ponttal :
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/(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben
határozza meg/

„v) az e-TKO tervezet és az elektronikus átvételi elismervény 20 . (1) bekezdés szerinti
módon történő benyújtásához, továbbításához szükséges eljárás részletes szabályait .”

(5) A Jöt . 129. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felel ős miniszter arra, hogy - a külpolitikáért
felelős miniszterrel és a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletbe n
állapítsa meg a diplomáciai és konzuli képviselet, a diplomáciai és konzuli képviselet tagja, a
nemzetközi szervezet vagy képviselete és ezek tisztvisel ője, valamint az ezekkel egy tekintet
alá eső személyek és szervezetek által megfizetett adó, továbbá az általuk adójeggyel ellátot t
dohánygyártmány után megfizetett általános forgalmi adó visszaigénylésének részlete s
szabályait.”

Záró rendelkezése k

63. § (1) Ez a törvény – a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2009 . december
31-én lép hatályba.

(2) 2010. január 1-jén lép hatályba az 1 . §, a 3 . (1), (9) és (11) bekezdése, a 7 . (2) és (6)
bekezdése, a 8 . § (2) bekezdése, a 9 . §, a 19 . (3) bekezdése, a 30-31 . §, a 34 . §, a 35. §, a 38 .
§ (1) bekezdése, a 39-43 . §, a 45 . §, a 46. (1) és (3) bekezdése, a 47-50. §, az 52. §, az 53 . §
(4) bekezdése, az 54-60 . §, a 62. (3) bekezdése, a 64 . § (1) bekezdése, a 66 . § (1) és (2)
bekezdése.

(3) 2010. április 1-jén lép hatályba a 2 . §, a 3 . (2)-(8) és (10) bekezdése, a 4-6 . §, a 7 . § (1) ,
(3)-(5) bekezdése, a 8 . § (1) bekezdése, a 10-18 . §, a 19 . (1)-(2) és (4) bekezdése, a 20-23 . § ,
a 24. (1) és (2) bekezdése, á 25-29. §, a 32. §, a 33. (1)-(3) bekezdése, a 36-37. §, a 38 . §
(2) bekezdése, a 44 . §, a 46. § (2) bekezdése, az 51 . §, az 53 . (1)-(3) bekezdése, a 61 . §, a
62. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, a 64 . (2) bekezdése, a 65 . §, a 66. § (3) és (4) bekezdése.

(4) 2011 . január 1-jén lép hatályba a 24 . (3) bekezdése, a 33 . § (4) bekezdése, a 64. (3 )
bekezdése, a 66 . (5) bekezdése .

(5) A Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének a közteherviselés rendszerének átalakítását célz ó
törvénymódosításokról szóló 2009 . évi LXXVII . törvény (a továbbiakban: Kátv.) 54. §-ával
megállapított g) pontja, valamint a Kátv. 173 . §-a nem lép hatályba.

(6) A Jöt. e törvénnyel megállapított 117 . §-a (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell .

64. § (1) A Jöt. 15. §-a (3) bekezdésében a „b) pontjának” szövegrész helyébe a „c)
pontjának” szövegrész, 17. §-a (2) bekezdésének fi pontjában a „b) pontjában” szövegrész
helyébe a „c) pontjában” szövegrész és (3) bekezdésében a ,jogellenesen megszerzi"
szövegrész helyébe a ,jogellenesen előállítja, megszerzi"' szövegrész, 52 . §-a (1 )
bekezdésének g) pontjában a „24,50 Ft/nm3” szövegrész helyébe a „0 Ft/nm3” szövegrész, 59.
§-a (1) bekezdésének b) pontjában a „h) és” szövegrész helyébe a „h), i) pontja és”
szövegrész, 74 . §-a (3) bekezdésének első mondatában a „keretengedéllyel” szövegrész
helyébe a „keretengedéllyel vagy alkoholtermék-adóraktári engedéllyel” szövegrész, 86. §-
ának (1) bekezdésében a „szőlőbort” szövegrészek helyébe a „bort” szövegrész, 110 . §-a (2)
bekezdésének els ő mondatában az „is beszerezhet” szövegrész helyébe a „szerezhet be ”
szövegrész, 110. §-a (9) bekezdésében a „vonatkozó jogszabály szerinti vendéglátá s
üzletkörökben kiadott működési engedéllyel rendelkező,” szövegrész helyébe a „vendéglátást
folytató” szövegrész és (10) bekezdésében az „Az üzletek működésének rendjéről, valamint az
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egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
jogszabály szerinti „ Vendéglátás” cím alatti üzletkörökben alkoholterméket forgalmazó "
szövegrész helyébe az „Az alkoholterméket vendéglátás keretében forgalmazó” szövegrész,
114. §-a (2) bekezdésének h) pontjában a „b) pontja” szövegrész helyébe a „c) pontja”
szövegrész és az „ásványolajra” szövegrész helyébe az „adóraktáron kívül előállítható
ásványolajra” szövegrész, 114. §-ának (4) bekezdésében a ,jövedéki termékkel gazdasági
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezet – a
jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet nem folytató egyéni vállalkozó kivételével – ”
szövegrész lép .

(2) A Jöt . 7. §-ának 21 . pontjában az „üzletszerűen végzett” szövegrész helyébe a z
„üzletszerűen, független formában végzett” szövegrész, 13. §-ának (8) bekezdésében, (9)
bekezdésének a)-b) pontjában és (10) bekezdésében az „a termékkísérő okmányon”
szövegrész helyébe az „elektronikus átvételi elismervénnyeP' szövegrész, 24 . §-ának (8)
bekezdésében az „a nem bejegyzett” szövegrész helyébe az „az eseti bejegyzett” szövegrész,
24. §-a (10) bekezdésének második mondatában az „A nem bejegyzett” szövegrész helyébe az
„Az eseti bejegyzett” szövegrész, 25 . §-ának (4) bekezdésében az „A nem bejegyzett”
szövegrész helyébe az „Az eseti bejegyzett” szövegrész és az „a nem bejegyzett” szövegrész
helyébe az „az eseti bejegyzett” szövegrész, 488. §-ának (2) bekezdésében a „bejegyzett”
szövegrész helyébe a „24. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett” szövegrész, 72. §-ának (3 )
bekezdésében „A tranzit- és a vámadó raktárban” szövegrész helyébe „A
tranzitadóraktárban” szövegrész, 98 . §-ának (12) bekezdésében a „bejegyzett” szövegrész
helyébe a „24. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett” szövegrész, 98. §-ának (9) és (13)
bekezdésében az „a nem bejegyzett” szövegrészek helyébe az „az eseti bejegyzett” szövegrész
lép.

(3) A Jöt. e törvénnyel megállapított 22. §-ának (4) bekezdésében az „elektronikus átvételi
elismervényt” szövegrész helyébe az „elektronikus átvételi elismervényt – a külön jogszabály
szerinti kiegészítő adatok megadásával –” szövegrész, 129 . §-a (2) bekezdésének c) pontjában
az „e-TKO tervezet” szövegrész helyébe az „e-TKO tervezet és az elektronikus átvételi
elismervény” szövegrész és v) pontjában az „elektronikus átvételi elismervény” szövegrész
helyébe az „elektronikus átvételi elismervény, illetve a 40 . ' (9) bekezdés szerinti okmányoly
bizonylatok” szövegrész lép .

65. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII . törvény 89. §-a (3)
bekezdésének b) pontjában az „a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általáno s
rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellen őrzéséről szóló 92/12/EGK
tanácsi irányelvnek” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóra vonatkozó általános
rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésér ől szóló 2008/118/EK
tanácsi irányelvnek” szövegrész lép .

(2) Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedék i
adó mentességérő l szóló 2008 . évi LXVIII . törvény 9. §-ának 3 . pontjában az „a jövedékiadó-
köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról,
szállításáról és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK tanácsi irányelvnek” szövegrész helyébe az
„a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2008/118/EK tanácsi irányelvnek” szövegrész lép .

(3) A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX .
törvény 2. §-ának (1) bekezdésében a „bejegyzett és nem bejegyezett keresked őre” szövegrész
helyébe a „bejegyezett kereskedőre, bejegyzett feladóra” szövegrész lép .
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66. § (1) A Jöt. 58. §-a (5) bekezdésének h) pontjában, 114 . §-ának (3) és (5 )
bekezdésében az „alacsonyabb” szövegrészek hatályukat vesztik .

(2) A Jöt. 7 . §-a 1 . pontjának p) alpontjában az „és más megújuló üzemanyagnak” szövegrész,
82. §-a (3) bekezdésének e) pontjában az „a külön jogszabály szerinti” szövegrész, 84 . §-ának
(11) bekezdésében a ,palackos, kannás kiszerelésű," szövegrész, 98 . §-ának (15) bekezdése ,
106. §-a (4) bekezdésének a) pontjában az „és — ha a vevő kereskedő — az e törvényben előír t
engedélye számát is” szövegrész és (7) bekezdésének b) pontjában az „és — kereskedő vevő
esetén — az e törvény szerinti engedélye számát” szövegrész hatályát veszti .

(3) A Jöt. 7. §-ának 6., 8. és 20. pontja, 14 . §-a (2) bekezdésében a „ , kivéve, ha az adóraktár
engedélyese kétséget kizáróan igazolni tudja, hogy a 13 . § (1) bekezdése d) pontjában
meghatározott esetben a végleges mentesüléssel járó esemény bekövetkezett, de az err ől szóló
igazolás a kiléptetést végző hatóságtól nem érkezett meg” szövegrész, 21 . §-ának (3)
bekezdése, 22 . §-ának (2) bekezdése, 24 . §-ának (5) bekezdése, 25 . §-ának (2) és (8 )
bekezdése, 26 . §-a előtti cím, 26 . §-a, 47 . §-ának (8) bekezdésében az „és a nem bejegyzett”
szövegrész, 72 . §-a (2) bekezdésének b) pontja, 78 . §-ának (4) bekezdésében az „és a
vámadóraktárra” szövegrész, 91 . §-ának (2) bekezdésében és 100 . §-ának (2) bekezdésében
az „és vámadóraktárra” szövegrész hatályát veszti .

(4) A Jöt. 1 . §-a (2) bekezdésének b) pontjában, 24 . §-ának (4) bekezdésében, 25 . §-ának (5)
bekezdésében, 47. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 62 . §-a (6) bekezdésének másodi k
mondatában, 73 . §-a (4)-(5) bekezdésének első mondatában, (10) bekezdésében és (12 )
bekezdésének b)-c) pontjaiban, 97 . §-ának (5) bekezdésében, 98 . §-a (3) bekezdésének c)
pontjában, (4) bekezdésében, (10) bekezdésének első mondatában és (14) bekezdésében a
„/nem bejegyzett” szövegrész hatályát veszti .

(5) A Jöt. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 35 . §-a (1) bekezdésének) pontja és 37. §-a (1 )
bekezdésének i) pontja hatályát veszti .

(6) E § (1)-(4) bekezdése, valamint az 1-23 . §-ok, a 24 . (1)-(2) bekezdés, a 25-32. §-ok, a
33. § (1)-(3) bekezdése, a 34-62 . §-ok, a 64. § (1)-(2) bekezdése, a 65. § és a 67. § 2010.
április 2. napján hatályukat vesztik . E bekezdés 2010. április 3-án hatályát veszti .

(7) E (5) bekezdése, a 24. (3) bekezdése, a 33 . § (4) bekezdése és a 64 . (3) bekezdés e
2011 . január 2 . napján hatályát veszti . E bekezdés 2011 . január 3-án hatályát veszti .

67. § A Kátv. 167. §-a hatályát veszti .

68. § (1) A 2010. január 1-jén a külön jogszabály szerinti hulladékkezelési engedéllye l
rendelkező személy (a továbbiakban: olaj-előállító) 2010. január 1-jétő l 2010. március 31-éig
— illetve a (3) bekezdés szerint benyújtott adóraktári engedélykérelme elutasítása, illetve a z
adóraktári engedély kiadása jogerőre emelkedésének napjáig, ha az a 2010 . március 31-ét
megelőző napra esik — a Jöt . e törvénnyel megállapított 58 . §-ának (16) bekezdése szerint i
tevékenységet adóraktári engedély nélkül jogszerűen végezheti, és az általa előállított
ásványolaj nem minősül a Jöt. 114. (2) bekezdés a) pont szerinti adózás alól elvont
terméknek, ha az olaj-előállító a (2) és (3) bekezdés rendelkezései szerint jár el .

(2) Az olaj-előállító 2010. január 15-éig a vámhatósághoz bejelenti a Jöt . e törvénnyel
megállapított 58 . §-ának (16) bekezdése szerinti tevékenység folytatását, melyben megadja a
nevét, adószámát, címét (székhelyét), azon üzem (telephely) címét, ahol a hulladékkezelés i
tevékenységet végzi, az érvényes hulladékkezelési engedélye számát, valamint az előállított
ásványolaj

a) megnevezését, vámtarifaszámát, rendeltetését (saját felhasználás és annak célja, vag y
értékesítés),
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b) 2010. január 1-jei, mennyiségi felvétellel (leltározással) megállapított nyitókészleté t
(literben vagy kilogrammban) ,

c) 2010. január 1 . és március 31 . között várhatóan előállításra kerülő mennyiségét, havi és
ezen belül rendeltetés szerinti bontásban .

(3) Az olaj-előállító legkésőbb 2010. február 15-éig benyújtja adóraktári engedélykérelmét ,
melyhez csatolja az előállított ásványolaj vámtarifaszám-besorolására vonatkozó, a
vegyvizsgáló szerv által kiadott szakértő i véleményt .

(4) A vámhatóság a (2) bekezdés szerinti bejelentés teljesítése esetén a (3) bekezdésnek
megfelelően benyújtott kérelmet legkés őbb 2010 . március 31-éig elbírálja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti olaj-el őállítónak a 2010 . január 1 . és március 31 . között, illetve a
2010. január 1 . és az adóraktári engedélykérelem elutasítása, illetve az adóraktári engedél y
kiadása jogerőre emelkedésének napja között a tárgyhóban keletkez ő adófizetési
kötelezettségére az adó kivetését havonta, a tárgyhót követő hónap 5 . napjáig kell kérnie a
vámhatóságtól úgy, hogy a (6) bekezdés b) pont szerinti esetben meg kell adnia az
ásványolajat villamos energia vagy kapcsolt hő- és villamos energia előállításához felhasználó
személy nevét, adószámát, székhelyét, a felhasználás helyét is . A vámhatóság az adó kivetés e
során megvizsgálja az olaj-előállító rendelkezésre álló nyilvántartásait .

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott időszakban az (1) bekezdés szerinti olaj-előállító által
a) villamos energia vagy kapcsolt hő- és villamos energia előállításához felhasznált, vagy
b) az a) pont szerinti célra adómentes felhasználónak értékesített, 52. § (1) bekezdés i)

pont, vagy (2) bekezdés alá tartozó
ásványolaj után nem kell az adót kivetni .

(7) A Jöt. 52. § (1) bekezdésének i) pontja vagy (2) bekezdése alá tartozó ásványolajat a külön
jogszabály szerinti, érvényes hulladékkezelési engedély birtokában 2010. január Hét
megelőzően előállító személy a 2010. január 1-jét megelőzően a Jöt. 15. § (2) bekezdés b)
pont szerint keletkezett adófizetési kötelezettsége alól mentesül azon termékmennyiségre
vonatkozóan, amely igazoltan villamos energia vagy kapcsolt h ő- és villamos energia
előállításához került felhasználásra.

69. § (1) A 2010. április 1-j e el őtt adófelfüggesztéssel, illetve közösségi
adófelfüggesztési eljárásban feladott jövedéki termék utáni adómegállapítási és adófizetés i
kötelezettség alóli végleges mentesülésre, adómegállapítási és adófizetési kötelezettsé g
beálltára, illetve adókötelezettség keletkezésére, valamint az adóalanyok, a mentesítet t
szervezet és a vámhatóság eljárására, amennyiben az átvétel visszaigazolása 2010. március
31-éig nem történt meg, a Jöt. 2010. március 31-én hatályos 12-14. §, 20-22. §, 25-26 .
rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni .

(2) A más tagállamban szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék 2010 . április He elő tt
történt behozatala, illetve a belföldön forgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamba
2010. április He előtt történt kivitele esetén, amennyiben az átvétel visszaigazolása 2010 .
március 31-éig nem történt meg, a Jöt . 2010. március 31-én hatályos 27-29 ., 31 . és 32 . §-ok
rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni .

(3) A 2010. április 1 . és december 31 . között a jövedékiadó-köteles termékek
adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérő
okmányról szóló 2719/92/EGK rendelet szerinti kísér ő okmánnyal más tagállamból feladott
jövedéki termék belföldre történő szállítása esetén a mentesített szervezetnek, az adóraktár-
engedélyesnek, a bejegyzett kereskedőnek, az adóképviselőnek és a vámhatóságnak a Jöt .
2010. március 31-én hatályos 18 . §-a (3) bekezdésének, illetve 22 . §-a (3)-(5) bekezdésének
rendelkezései szerint kell eljárnia .



40

(4) 2010. április 1 . és december 31 . között a jövedéki termékeknek belföldrő l az adófizetés
halasztása mellett azon tagállamokba történő szállítása esetén, amelyek a Jöt. e törvénnyel
megállapított 7 . §-ának 7/A. pontjában meghatározott uniós számítógépes rendszer
használatához szükséges nemzeti alkalmazást 2010 . április 1-jével nem vezetik be, a Jöt .
2010. március 31-én hatályos 20-21 . §-ának rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni .

(5) Az adópolitikáért felelős miniszter a (4) bekezdés szerinti tagállamok körét az Európa i
Bizottságtól történt tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2010 . február 28 -
áig tájékoztatóban közzéteszi a Magyar Közlöny mellékleteként megjelen ő Hivatalos
Értesítőben .

70. § (1) A 2010. március 31-én érvényes adóképvisel ői engedéllyel rendelkező
személynek a Jöt . 2010. március 31-én hatályos 26 . §-a (2), (5)-(6) bekezdésének
rendelkezéseit a 2010 . március 31-ig a Jöt . 25. § (1) bekezdése szerint keletkezett
adókötelezettségre továbbra is alkalmazni kell .

(2) A 2010 . március 31-én érvényes csomagküld ő kereskedői, illetve adóügyi képviselői
engedéllyel rendelkez ő személy 2010. március 31-ét követően végzett tevékenységét a Jöt . e
törvénnyel megállapított 30 . §-a, illetve 31 . §-ának (2)-(3) bekezdése szerint nyilvántartásb a
vett tevékenységnek kell tekinteni .

71. § Amennyiben 2010. január Hét megel őzően az adóraktár-engedélyes jövedéki
terméknek a Jöt. 53 . (1) bekezdés b)-c) pontjában, illetve a 68 . § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott célra történő felhasználását végezte, és azt 2009 . december 31-ét követően is
folytatja, a Jöt. e törvénnyel megállapított 13 . §-a (12) bekezdésének a) pontja szerint i
bejelentést 2010. január 15-éig kell megtennie .

72. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja :

a Tanács 2008/118/EK irányelve (2008 . december 16 .) a jövedéki adóra vonatkozó általános
rendelkezésekrő l és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről .

Sólyom László

	

Dr. Katona Béla
köztársasági elnök

	

az Országgyűlés elnöke
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