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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

 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



Az adóraktárak nyilvántartási 

kötelezettsége

 Adóraktári nyilvántartás – elektronikusan 

 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



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 (300,- Ft-os

árfolyamon) 165.000,-

333.385,- Ft/HPA

Az EU minimum  

202 %-a

Az alkoholtermékek 

adómértéke



A bérfőzető részére évente 50 liter

mennyiségig

1.670,-

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

700,- Ft/liter

Az adó mértéke a magánfőzött 

párlat esetén
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