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Miért született a jövedéki 

szabályozás?

 Költségvetési bevételek 

biztosítása

 Jövedéki adóztatási 

feltételek megteremtése

 Versenysemlegesség 

 EU csatlakozás 

követelményei

1993.07.02.-2017.07.01

24 év

2004.05.01.

kicsik-nagyok

termelők-kereskedők

legális-illegális ?

A központi költségvetés 

10 %-a, a 4. legnagyobb 

adónem

forrás: NAV



Elsődleges jogszabályok

 A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.);

 A jövedéki adóról  szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI.29.) 

NGM rendelet (R.);

 A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti 

Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény  (Ptv.);

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.);

 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket).



 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;

 A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről 

szóló 201/2009. (IX.29.) Korm. rendelet;

 A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és 

értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM 

rendelet;

 Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, 

valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 

33/2010. (XI.25.) VM rendelet;

Másodlagos jogszabályok I.



Európai Uniós normatívák I.

 a Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a 

jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és 

a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

 A Bizottság 684/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 

2008./118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek 

jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához 

kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő 

végrehajtásáról;

 A Bizottság 3649/92/EGK Rendelete (1992. december 

17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott 

jövedéki termékek közösségen belüli szállításának 

egyszerűsített kísérőokmányról;



Európai Uniós normatívák II.

 A Tanács 92/83/EGK irányelve az alkohol és az 

alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének 

összehangolásáról;

 A Tanács 92/84/EGK irányelve az alkohol és az 

alkoholtartalmú italok jövedéki adó mértékének közelítéséről;

 A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, 

kiszereléséről, címkézéséről, és a földrajzi jelzéseinek 

oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló 2008. január 15-i 110/2008/EK európai 

tanácsi és parlamenti rendelet;

 Az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról 

és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-

összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, 

valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról.



A jövedéki szabályozás hatálya

Területi hatály

A törvény rendelkezéseit

◦ Magyarország területén kell alkalmazni,

aminek részei

◦ a vámszabad- és

◦ a tranzitterületek

is.



A jövedéki szabályozás hatálya

Tárgyi hatály

A Jöt. rendelkezéseit 

◦ a jövedéki adóra, 

◦ jövedéki ügyekre 

kell alkalmazni. 



Jövedéki termékek

Szakszerűen:

csendes és habzóbor

sör

egyéb csendes és habzó erjesztett 
ital

köztes alkoholtermék

alkoholtermék

energiatermékek

dohánygyártmány

Köznyelv: 

„A

B

C”
termékek



A jövedéki szabályozás hatálya

Személyi hatály

A törvény rendelkezéseit 

A jövedéki terméket és az

előállítására alkalmas eszközt

◦ előállító,

◦ raktározó, tároló,

◦ szállító,

◦ forgalmazó,

◦ külföldről beszerző,

◦ külföldre értékesítő,

◦ egyéb módon birtokoló

személyre

A jövedéki termék

◦ adóztatásával,

◦ forgalmazásával 

összefüggő

◦ felügyeleti, 

◦ ellenőrzési és 

◦ más hatósági 
feladatokat

ellátó szervezetekre

kell alkalmazni.



Hatáskör, illetékesség

 Elsődleges eljáró a jövedéki ügyekben a NAV 
(vámhatóság).

 Másodlagos eljárók
 rendőrség, 

 a fogyasztóvédelmi felügyelőség, 

 a közterület-felügyelet,

 a borászati hatóság

 bármely más hatóság.

 A jövedéki ügyben az eljárásra
 a székhely,

 telephely,

 lakóhely, 

 tartózkodási hely 

szerinti vámhatóság az illetékes.



Értelmező rendelkezések I.
(A pálinka és a párlat jövedéki szabályozása alkalmazásában)

 jövedéki termék belföldi előállítása

 jövedéki termék importálása

 Európai Unió

 tagállam

 harmadik ország



Értelmező rendelkezések II.
(A pálinka és a párlat jövedéki szabályozása alkalmazásában)

 importáló

 exportáló

 közösségi kereskedő

 jövedéki engedélyes kereskedő

 jövedéki kiskereskedő



Értelmező rendelkezések  III.
(A pálinka és a párlat jövedéki szabályozása alkalmazásában)

 adóhatóság

 (vámhatóság)

 adóraktár engedélyese

 bejegyzett kereskedő

 tagállami adóraktár engedélyese



Értelmező rendelkezések IV.
(A pálinka és a párlat jövedéki szabályozása alkalmazásában)

 kitárolás

 betárolás

 jövedéki termékek fogadása

 szabadforgalom

 szabadforgalomba bocsátás



Értelmező rendelkezések V.
(A pálinka és a párlat jövedéki szabályozása alkalmazásában)

 Közösségi adó-felfüggesztéses eljárás

 eTKO

 üzemszüneti TKO

 elektronikus átvételi elismervény

 üzemszüneti átvételi elismervény



Értelmező rendelkezések VI.
(A pálinka és a párlat jövedéki szabályozása alkalmazásában)

 gazdasági tevékenység

◦ bevétel elérése érdekében

 természetes személy

 adófelfüggesztés alóli szabálytalan kikerülés



Értelmező rendelkezések VII.
(A pálinka és a párlat jövedéki szabályozása 

alkalmazásában)

 nyilvántartásba vett felhasználó

 pénzügyi biztosíték

 KN-kód



KN-kódok
(A pálinka és a párlat jövedéki szabályozása alkalmazásában)

KN-kód Megnevezés

22082028 Szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz, max. 2 

literes

22082088 Szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz, több, mint 

2 literes

22089033 Szilva, körte, cseresznye és meggypárlat, max. 2 

literes

22089038 Szilva, körte, cseresznye és meggypárlat, több, mint 2 

literes

22089048 Más gyümölcspárlat, max. 2 literes

22089071 Más gyümölcspárlat, több, mint 2 literes

22089056 Másféle párlat, max. 2 literes

22089077 Másféle párlat, több, mint 2 literes



Értelmező rendelkezések VIII.
(A pálinka és a párlat jövedéki szabályozása alkalmazásában)

 aroma

 háztartás

 bérfőzető

 bérfőzés

 magánfőző

 magánfőzés



Adóraktári engedély

 A vámhatóság adja ki

 A termék előállítása kizárólag itt történhet

◦ kivéve, magánfőzött párlat

 Adó megfizetése nélkül kizárólag itt 

raktározható, tárolható

 Az engedélyes saját tulajdonú termékének 

előállítása, betárolása, raktározása,

 Más személy tulajdonát képező termék 

előállítása, raktározása, tárolása



Az adóraktári engedély 

megszerzésének feltételei

 Kettős könyvvezetés

◦ kivéve az egyéni vállalkozót és az őstermelőt

 Nincs meg nem fizetett adó és 
vámtartozása

 Nem áll csőd-, felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás alatt

 Jövedéki biztosítékot nyújt

 Auditált mérleggel rendelkezik

 Jövedéki ügyintézőt foglalkoztat



Az adóraktári engedélyezési eljárás

 Engedélykérelem benyújtása elektronikusan, 
csatolva a szükséges  mellékleteket

 Helyszíni szemle

 A biztosított feltételek vizsgálata

 Nyilvántartások elfogadása

 Határozat a felajánlott biztosíték 
elfogadásáról

 A nyújtott biztosíték felülellenőrzése

 Engedély kiadása



Jövedéki biztosíték I.

 Adókockázatra

◦ A végrehajtható 

 adó-,

 adóelőleg,

 bírság,

 pótléktartozás,

 zárjegyhiány

 költségtérítés

◦ önkéntes nem teljesítése esetén.



Jövedéki biztosíték II.

 Számítással alátámasztva, 

 A saját előállításra nem kell

 Készpénz, pénzügyi biztosíték vagy 

kezesség lehet 

 „Megbízható adós” kategória

Minimum: 0,- Ft
Maximum: 

1 Mrd



Adóraktári engedély megszűnése

 A természetes személy meghal

 Jogi személy v. jogi személyiség nélküli 

társaság jogutód nélkül megszűnik

 Az engedélyt visszaadják

 Az engedélyt a vámhatóság visszavonja



Az engedélyt a vámhatóság 

visszavonja, felfüggeszti

 Felszámolási eljárás

 Adóbevallás 60 napon túli teljesítése

 Adófizetési kötelezettség nem teljesítése

 Adókötelezettség 10%-át meghaladó adóhiány

 Feltételek megváltoztatása

 A jövedéki biztosíték felemelését nem teljesítik

 Nincs jövedéki ügyintéző

 Az engedélyezésnél támasztott feltételek nem 
teljesülnek, a jövedéki érdekeket veszélyezteti



Az adóraktárak nyilvántartási 

kötelezettsége

 Adóraktári nyilvántartás – elektronikusan

◦ Termelési napló

◦ Termékmérleg

◦ Zárjegy nyilvántartás 

◦ Bérfőzési napló



Az adóraktárak bizonylatolási 

kötelezettsége
 eTKO

 Bérfőzési napló

 Zárjegy-felhelyezési jegyzőkönyv

 Mintavételi jegyzőkönyv

 Borkísérő okmány

 Számla

 Szállítólevél



Adóbevallás és adatszolgáltatási 

kötelezettség

Bevallás, adatszolgáltatás 

száma

Bevallás, adatszolgáltatás 

neve

BEV_J02 Adóbevallás (egyéb jövedéki termékek)

NAV_VP_J07 VP termékazonosító szám igénylés

NAV_VP_J08 Zárjegyfelhasználás

NAV_VP_J22 Bérfőzési adatszolgáltatás

NAV_VP_J10 Zárjegymegrendelő lap

BEV_VP_J28 Napi adatszolgáltatás

BEV_VP_J18 Bejelentés magánfőzésről

NAV_VP_J19 Bérfőzető zárjegy megrendelése



Az adókötelezettség keletkezése

 A jövedéki terméket belföldön előállítják

 A jövedéki terméket importálják

 Az adó alanya:
 Előállító

 Importáló

 A betároló adóraktári engedélyes, amennyiben a 

betárolást visszaigazolta



Végleges mentesülés az 

adókötelezettség alól I.

 A terméket egy másik adóraktárba 

betárolták és azt visszaigazolták

 Végleges rendeltetéssel harmadik 

országba kiléptették

 Tranzit-adóraktárba betárolták/utasellátó 

adóraktárból kitárolták



Végleges mentesülés az 

adókötelezettség alól II.

 Adóraktárban másik termék előállításához 
felhasználták,

 Adóraktárban másik termék előállításához 
felhasználták,

 Belső minőség-ellenőrzés céljára 
felhasználták

 Adóellenőrzés céljára felhasználták

 Hatósági minőségellenőrzési célra átadtak

 Megsemmisítették

 Megsemmisült

 Veszteségnorma szerinti veszteség



Az adó-megállapítási és az 

adófizetési kötelezettség beállta

 A termék szabadforgalomba bocsátásával

 Adófelfüggesztéssel történő szállítást nem 

igazolták vissza a kiszállítást követő 31. 

napon

 Adóraktár megszűnését követő 31. napon

 A terméket nem a végleges mentesülésre 

használták fel

 Veszteségnormát meghaladó hiány



Az adófizetési kötelezettség 

keletkezésének egyéb esetei

 A jövedéki terméket jogellenesen 
adóraktáron kívül előállítják,

 Tagállamból belföldre jogellenesen behozzák,

 Tagállamból belföldre jogellenesen behozzák,

 A jogellenesen előállított, behozott terméket

◦ megszerzik,

◦ birtokolják

◦ szállítják,

◦ felhasználják



Az adó fizetésére kötelezett 

személy

 Az adóalany
◦ előállító

◦ importáló

 A jogellenes 
◦ előállító

◦ megszerző,

◦ birtokló,

◦ szállító,

◦ felhasználó,

◦ forgalomba hozó.



Az adófelfüggesztés

 A termék előállítás esetén az adó 

felfüggesztése 

◦ az adó-megállapítás és 

◦ az adófizetés halasztása.

 Mindaddig fennáll, amíg a terméket

◦ adóraktárban tárolják, raktározzák, illetve

◦ belföldön adófelfüggesztéssel szállítják.



Adófelfüggesztéssel történő szállítás

 Adóraktárból adóraktárba,

 Adóraktárból végleges rendeltetésre 

harmadik országba,

 NATO részére,

 A szállítás okmánya az elektronikus 

Termékkísérő Okmány (eTKO)



Adófelfüggesztés megszűnése

 Végleges mentesülés esetén

 Az adó-megállapítási és az adófizetési 

kötelezettség beálltával



A Közösségi adó-felfüggesztéses 

eljárás

 Közösségen belüli szállítás belföldi adóraktárból
◦ tagállami adóraktárba,

◦ tagállami bejegyzett kereskedőnek

◦ NATO-nak

◦ mentesített szervezet részére

◦ harmadik országba más tagállamokon keresztül

 Közösségen belüli szállítás belföldi adóraktárba
◦ tagállami adóraktárból,

◦ harmadik országból, tagállamon keresztül

 Tagállami adóraktárból bejegyzett kereskedőhöz

 Magyarországon működő mentesített szervezet 
részére más tagállam adóraktárából



Közösségen belüli szállítás belföldi 

adóraktárból

 Szállítási jövedéki biztosítékot kell nyújtani

◦ tevékenységi biztosíték

 A szállítmány kísérő okmánya az 

elektronikus Termékkísérő Okmány 

(eTKO)

 EMCS – Excise Movement Control 

System – Jövedéki Ellenőrzési Rendszer



EMCS működése

Forrás: NAV infó füzetek



Alkoholtermék

 a 2204, a 2205, a 2206 vtsz-ú, 22 tf%-nál 

nagyobb alkoholtartalmú termék,

 a 2207 és a 2208 vtsz-ú, 1,2 tf%-nál 

nagyobb alkoholtartalmú termék,

 a 2207 és a 2208 vtsz-ú terméket oldott 

vagy oldatlan állapotban tartalmazó, 1,2 

tf%-ot meghaladó alkoholtartalmú, a 

fentiek közé nem tartozó termék



Adóalap

 az alkoholtermék 100 tf%-

os etil-alkohol (tiszta-

szesz) tartalommal 

hektóliterben 

meghatározott, 20 C-on 

mért mennyisége, illetve

 a magánfőzésben 

előállított párlat esetében 

egy liter 42 tf%-os párlat



A meghatározott termékek 

esetében

Az EU minimum 550,-

EUR/HPA (350,- Ft-os

árfolyamon) 192.500,-

333.385,- Ft/HPA

Az EU minimum  

173 %-a

Az alkoholtermékek 

adómértéke



A bérfőzető részére évente 50 liter

mennyiségig

0,- Ft/HPA

A bérfőzető részére évente 50 liter

mennyiség felett

333.385,-

Ft/HPA

A bérfőzött, eladásra szánt párlat 

esetében 

333.385,-

Ft/HPA

Az adó mértéke a bérfőzött 

párlat esetén



A magánfőzött esetén az adóalapra 

számítva

0,- Ft/liter

Az adó mértéke a magánfőzött 

párlat esetén



Bérfőzés I.

 bérfőzés: szeszfőzdében a bérfőzető 

részére történő bérfőzött párlat előállítás;

 bérfőzető: az a 18. életévét betöltött 

gyümölcstermesztő személy, aki saját 

tulajdonában álló gyümölcsből 

(gyümölcsből származó alapanyagból) 

állíttat elő bérfőzött párlatot;



Bérfőzés II.

 A bérfőzető személyesen vagy 

megbízottja útján adhatja át a gyümölcsöt, 

gyümölcsből származó alapanyagot (a 

továbbiakban együtt: gyümölcscefre) a 

szeszfőzde részére.

 Gyümölcstermesztő személy: az a 

természetes személy, aki gyümölcstermő 

területtel rendelkezik 



Termelői, értékesítői státusz

 Kistermelőnek minősül: az a természetes 
személy, aki kis mennyiségű, általa 
megtermelt alaptermékekkel vagy általa 
betakarított, összegyűjtött vadon termő 
alaptermékekkel közvetlenül a végső 
fogyasztót látja el.

 Falusi vendégasztal: falusias, tanyasias vagy 
vidéki környezetben a házi élelmiszerek és 
gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó 
tevékenységek bemutatása, és az elkészített 
élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra 
a gazdaság helyén.



Bérfőzött párlat értékesítése I.



Bérfőzött párlat értékesítése II.

 A cefre átadása a bérfőzdének,
◦ ahol a bérfőzető részéről a bérfőzde felé 

nyilatkozatot kell tenni a Bérfőzési tömb 
Gyümölcscefre átvételi elismervényén, hogy az 
átadott gyümölcscefre nem tartalmaz hozzá 
adott mesterséges, vagy természetes eredetű 
cukorból, izocukorból vagy mézből származó 
alkoholt, valamint arról, hogy 

◦ a bérfőzető olyan gyümölcstermelő háztartás 
tagja, amely rendelkezik gyümölcstermő 
területtel (gyümölcsös, gyümölcsfa), valamint 
arról, hogy 

◦ a bérfőzető elmúlt 18 éves.



Bérfőzött párlat értékesítése III.

 A párlat átvétele a bérfőzdétől,

◦ amelynek során a Bérfőzési napló Származási 

igazolvány részén a bérfőzető nyilatkozik arról, 

hogy

 ő és a vele egy háztartásban élők mekkora mennyiségű 

párlatot főzettek adófizetés mellett és 0,- Ft/AHL adóval 

a tárgyévben, továbbá arról, hogy

 az átvételre kerülő párlatból mekkora mennyiséget 

kíván a későbbiekben értékesíteni, valamint arról, hogy

 a tárgyévben sem a bérfőzető, sem a vele egy 

háztartásban élők nem állítottak elő magánfőzés 

keretében párlatot.



Bérfőzött párlat értékesítése IV.

 Az értékesíteni kívánt párlat után a 

bérfőzde felé a bérfőzető megfizeti a 

jövedéki adót (333.385,- Ft/AHL)

 A bérfőzető a bérfőzdében a bérfőzdétől 

átveszi az előállított párlatot,

 A bérfőzető a NAV internetes honlapjáról 

letöltött és kinyomtatott formátumban 

megigényli a párlat zárjegyeket,



Bérfőzött párlat értékesítése V.

 A bérfőzető megfizeti a párlat zárjegyek 

előállítási költségét a NAV felé,

 Az átvett párlatzárjegyeket a bérfőzető az 

átvételtől számított három napon belül 

felragasztja a párlatokat tartalmazó 

üvegekre,

 Ezek után kerülhet sor a párlat 

értékesítésére, amelynek az iránya 

kizárólag végső fogyasztó lehet.



A szabadságharc győzelme

2010.06.08.
 „9. intézkedésként javasoljuk, hogy adjuk vissza az 

embereknek a szabad gyümölcspárlat készítéséhez 
való jogot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, - amely –
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném Önöket 
tájékoztatni arról, hogy ezzel egy 90 éves küzdelmet 
zárunk le. A vidéki magyar emberek, a vidéki magyar 
emberek, akik dolgoznak, gyümölcsfát ültetnek, azt 
gondozzák, termését összegyűjtik, 90 év óta 
hadakoznak a mindenkori magyar állammal, hogy 
szabadságukat, amely a szomszédos államok hasonló 
társait megilleti, azt maguk számára megszerezhessék. 
Lehet nevetni ezen, de inkább azt mondanám, hogy ez 
a szabadságharc 90 év után a felkelők teljes 
győzelmével zárul.”



Magánfőzés

 A párlatnak a magánfőző lakóhelyén, több 

tulajdonostárs magánfőző esetén valamely 

tulajdonostárs lakóhelyén vagy 

gyümölcsöse helyén használható, 

legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-

előállítás céljára kialakított 

desztillálóberendezésen a magánfőző által 

végzett előállítása. 



Magánfőzés II.

 A magánfőző, az a

◦ 18. életévét betöltött

◦ gyümölcstermelő személy,

◦ aki, saját tulajdonában álló gyümölccsel,

◦ gyümölcsből származó alapanyaggal

◦ és párlat készítésére alkalmas,

◦ desztillálóberendezéssel rendelkezik.



Magánfőzés III.

 Gyümölcstermesztő személy 

◦ az a természetes személy, aki

◦ gyümölcstermő területtel rendelkezik.



Gyümölcs

 Gyümölcs: A Ptv.-vel összhangban (figyelemmel 
a Budapesti Szent István (korábban Corvinus) 
Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszékének 
szakmai állásfoglalásában foglaltakra), 
gyümölcsként fogadjuk el azokat a terméseket 
(valódi vagy álterméseket), amelyek 
Magyarországon szabadföldön termett vagy 
termesztett, több évig élő, fás szárú (fák, cserjék) 
vagy évelő gyöktörzsű növények termései (valódi 
vagy áltermései), melyek botanikai értelemben 
vett termése (valódi vagy áltermés) frissen vagy 
feldolgozva fogyasztható, és a termés az emberi 
táplálkozás szempontjából előnyös biológiailag 
aktív anyagokat tartalmaz.



Magánfőzés IV.

 Párlatadójegy

◦ NAV-tól, az előállítást megelőzően,

◦ 0,- Ft-os értéket képvisel, 1 liter 42 tf/%-os 

párlat figyelembe vételével,

◦ legalább öt db párlatadójegy, legfeljebb 86 db,

◦ legfeljebb 86 liter mennyiséget állíthat elő,

◦ amennyiben több, bejelentés a NAV felé, de a 

mennyiséget nem lehet túllépni,

◦ de be kell szerezni a többi párlatadójegyet.



Magánfőzés V.

 desztillálóberendezés bejelentése –
önkormányzati adóhatósághoz,

 VP értesítése,

 a magánfőzött párlat eredetét a 
párlatadójegy igazolja,

 a párlatadójegy átadásáról a VP értesíti az 
önkormányzatot,

 az adó megállapításához és az adótartozás 
végrehajtásához való jog egy év elteltével 
évül el.



A magánfőzött párlat értékesítése

 Magánfőzött párlat kizárólag adóraktárnak 

értékesíthető!!!



A vámhatóság ellenőrzései az 

adóraktárakban/engedélyeseknél

 Készletfelvétel és elszámolás

 Zárjegyelszámolás

 Termelés megállapítás

 Résztermelés megállapítása

 Váratlan ellenőrzés

 Adóvizsgálat



A pálinka kereskedelme I.

 Szabadforgalom

◦ Jövedéki engedélyes kereskedő

◦ Kiskereskedő

◦ Exportőr

◦ Importőr (?)

◦ Közösségi kereskedő

◦ + bérfőzető!

◦ Magánfőző csak adóraktárnak!



A pálinka kereskedelme II.

 Adófelfüggesztéssel

◦ Adóraktári engedélyes

◦ Tagállami adóraktári engedélyes

◦ Bejegyzett kereskedő

◦ Eseti bejegyzett kereskedő



A Jöt szankciórendszere

 Pénzügyi jellegű szankciók

◦ Adóbírság

◦ Mulasztási bírság

◦ Jövedéki bírság

 jövedéki ellenőrzés alól elvont termék után

 egyebek után

 Lefoglalás, elkobzás

 Intézkedések

◦ Tevékenység felfüggesztése

◦ Üzletbezárás

◦ Engedély visszavonása, felfüggesztése



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!

Béli Géza

Magyar Agrár- és 
Élelmiszertudományi

Egyetem

Pálinkamesteri szak

Szt. Miklós – a Pálinkakészítők védőszentje


