FELHÍVÁS
Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló
14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 2013. január 1-jei változásairól
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Közlöny 183. számában 2012. december 29-én
kihirdetett, az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 52/2012. (XII. 29.)
NGM rendelet 2013. január 1-jei hatályba lépésével többek között módosította az adójegy
igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.)
PM rendeletet (a továbbiakban: adójegy rendelet) is az alábbiak szerint.
1.

Jövedéki biztosíték nyújtásának szabályaiban bekövetkezı változás

1. 2013. január 1-jétıl jövedéki biztosítékként a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
jövedéki adótörvény) 7. § 43. pontja szerinti pénzügyi biztosíték kerül figyelembe vételre.
Az adójegy rendelet 2013. január 1-jét megelızıen hatályos rendelkezései csak a
bankgaranciában nyújtott jövedéki biztosíték tekintetében fogalmaztak meg
rendelkezéseket. A módosításnak megfelelıen jövedéki biztosítékként – a bankgarancián
túl – biztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény is elfogadható.
2.

Az adójegy kiadásának szabályaiban bekövetkezett változás

2. Az adójegy kiadását a vámhatóság az eddigiekkel szemben nem csak a meg nem fizetett
végrehajtható jövedéki adó- vagy általános forgalmi adótartozás esetén tagadja meg,
hanem minden olyan esetben, amikor az adójegy-felhasználónak az állami adó- és
vámhatóság felé meg nem fizetett végrehajtható adótartozása van.
3.

Az adójegy eltávolítása és a dohánygyártmány új adójeggyel történı ellátása esetén a
vámszerv jelenléti kötelezettsége

3. 2013. január 1-jétıl a cigarettán kívüli dohánygyártmányok adójegyének eltávolítása és – a
bejegyzett kereskedı és az importáló általi – új adójeggyel való ellátása esetén a
pénzügyıri felügyelet már nem a teljes folyamat során, hanem kizárólag a
dohánygyártmányon található adójegyek levételének, illetve az új adójegyek
felhelyezésének befejezését követıen, a dohánygyártmányokról levett, győjtıívre
felhelyezett régi adójegyek megsemmisítésekor kötelezı.
4. Az adójegy-eltávolítás, valamint a bejegyzett kereskedı és az importáló általi új adójegyfelhelyezés a jövıben már nem kötött vámhatósági jelenléthez, azonban kizárólag a
vámszerv elızetes értesítése alapján végezhetı.
4. Az adójegyek külsı megjelenését érintı változások
5. 2013. január 1-jétıl a napi bejelentésnél problémát okozó CDV ellenırzı kód már nem
képezi a sorszám részét, hanem egy, azt követı karakterként jelenik meg. Ennek
megfelelıen az adójegyek sorszáma egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres
betőjelbıl és hét számból áll. A napi bejelentés során a CDV ellenırzı kódot nem
kötelezı megadni. A „VPOP_J08 Bejelentés adójegy és zárjegy felhasználásáról”

elnevezéső nyomtatvány módosítása folyamatban van. Kérjük Ügyfeleinket, figyeljék a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapját.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink Figyelmét, hogy a fenti változás a 2013. január 1-jét követıen
legyártott adójegyekre vonatkozik.

