FELHÍVÁS
a jövedéki szabályozás bérfızésre vonatkozó rendelkezéseinek
2013. január 1-jével történı változásáról
Tisztelt Ügyfeleink!
A Magyar Közlöny 159/2012. számában 2012. november 29-én kihirdetett, az egyes
adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII.
törvény, valamint a Magyar Közlöny 183/2012. számában 2012. december 29-én kihirdetett,
az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 52/2012. (XII. 29.)
NGM rendelet értelmében 2013. január 1-jétıl módosulnak a jövedéki szabályozás
bérfızésre vonatkozó rendelkezései.
A változások elsısorban a bérfızést végzı szeszfızde üzemeltetık számára jelentenek
egyszerősítéseket, könnyítéseket, újdonságokat, míg a bérfızetık a bérfızéskor használt, a
bérfızde vezetıje által kiállított nyomtatványokban találnak formai és kisebb tartalmi
újdonságot.
1. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvényt (a továbbiakban: jövedéki adótörvény) érintı
változások
1. Adófizetési kötelezettség
A jövedéki adótörvény 65. § (1) bekezdésében a bérfızött párlat utáni adófizetési
kötelezettség – a korábbi 500 ezer forint helyett – 200 ezer forint összeghatárban került
megállapításra.
A jövedéki adótörvény 66. § (3) bekezdése értelmében a szeszfızde a bérfızetıtıl beszedett
adót – az eddigi az 500 ezer forint helyett – a 200 ezer forint értékhatár elérését, illetve az
elszámolási idıszakonkénti rendszeres vagy a szúrópróbaszerő elszámolást követı
munkanapon a pénzforgalmi számlájáról átutalással köteles befizetni a 44. számú NAV
Bérfızési szeszadó bevételi számlájára.
2. Jövedéki biztosíték
2013. január 1-jétıl jövedéki biztosítékot a kizárólag bérfızést végzı szeszfızdére – 500 ezer
forint helyett – 200 ezer forint értékben kell nyújtani, mely összeg megbízható adós esetén a
fele, 100 000 Ft.
A módosítás a mőködı, kizárólag bérfızést végzı szeszfızdék számára egyszeri pénzügyi
tehercsökkentés.
2. A jövedéki adótörvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.
10.) PM rendeletet érintı változások:
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3. Elszámolásra vonatkozó szabályok
A szeszfızde engedélyesének a bérfızött párlat mennyiségével és a beszedett jövedéki adó
összegével az eddig kötelezı 3 havonkénti elszámolások helyett éves idıszakonként – ami
nem naptári évet jelent – egyszer kell elszámolnia a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv felé.
Az éves elszámoláson felül a vámszerv rendkívüli – a jogszabályban felsorolt – esetekben
tarthat éven belüli elszámolásokat is.
Az évi egy idıszaki elszámoláson túl a szeszfızde adóraktári engedélyes kérelme alapján ún.
résztermelés megállapítását végzi el a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv. Ennek ütemezése
alapvetıen a hatóság és az ügyfél megállapodásán múlik, rugalmasan, igazodva a szeszfızde
által termelt mennyiséghez, azaz a szeszmérıgép próbaszesz győjtı tartályának telítettségéhez
igazítva kell és lehet meghatározni a vámszerv vezetıjének.
A résztermelés megállapításakor a vámhatóság kizárólag a szeszmérıgép szerinti termelt
mennyiséget (a szeszmérıgép óraállását és a próbaszesz mennyiségét, alkoholtartalmát)
állapítja meg a helyszínen és rögzíti azt jegyzıkönyvbe, elszámolást a szeszfızdében nem
tart.
Ez a hatósági eljárás költségmentes. Amennyiben a pénzügyırök rendellenességet nem
állapítanak meg a helyszínen, akkor az ellenırzés idıtartama, a szükséges tisztítási
munkálatokat is figyelembe véve, várhatóan legfeljebb 1 órát fog igénybe venni.
Az éves elszámoláson felül a résztermelés- megállapítások száma az eltérı termelési
volumenek miatt szeszfızdénként más és más lehet, illetve az éves ciklusokat ugyanezen
okból, nem egyenlı tartamú idıszakokra fogja bontani. Természetesen meg lehet állapodni a
korábbi gyakorlathoz hasonlóan az év elején rögzített idıpontokban, azonban éppen az
erıforrások ésszerő felhasználását, a felesleges hatósági aktus elkerülését szem elıtt tartva
rugalmasan kell és lehet ezeket menetközben módosítani.
Az éves elszámolás alapja a résztermelés- megállapításokkor rögzített, mért adatok, valamint
a szeszfızde üzemeltetıje által rendszeresen a vámszervnek beküldött bérfızési napló
vámhatósági példányain szereplı adatok lesznek. A nagy részben feldolgozott adatok
birtokában az éves elszámolás menete is egyszerő marad, idıtartama, adminisztrációja a
korábbi gyakorlatnál rövidebb, kevesebb.
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4. Bérfızési napló
Legfontosabb változások:
a) Elnevezés: Bérfızési lap helyett Bérfızési napló,
b) 4 példányos tömbök helyett 3 példányosak,
c) 3 termékfajta felsorolási lehetıség helyett 2 termékfajta,
d) Kisebb mérető oldalra lapozható tömbök,
e) 25 lap helyett 50 lapos tömbök,
f) Tartalmi pontosítások, kitöltést könnyítı elemek,
g) Bıvített, részletesebb kitöltési útmutató külön íven + jelen Felhívás, NAV
honlapjáról is letölthetık,
h) Bérfızési napló vámhatósági példányainak havonkénti beküldése a hatósági
felügyeletet ellátó vámszerv részére!
i) Elektronikus nyomtatvány kitöltés mellett az elektronikus beküldés biztosítása
(két módon is),
A bérfızési lapot 2013. január 1-jétıl felváltja a bérfızési napló (1-2. számú melléklet), mely
a bérfızést végzı szeszfızdéket tömörítı szakmai szövetségek javaslatai, igényei
figyelembevételével került kialakításra. A változtatás célja a jogszabályi keretek adta
egyszerősítés, a logikusabb, áttekinthetıbb tartalom kialakítása, valamint a
nyomtatványtömbök beszerzési költségeinek csökkentése. A korábban megvásárolt – illetve a
készlet erejéig a vámszerveknél továbbra is megvásárolható – Bérfızési lap I. és a Bérfızési
lap II-III. tömbök idıbeli korlátozás nélkül továbbra is felhasználhatók, melyek második
példányát kell 2013. január 1-jétıl a tárgyhónapot követı hónap 20-áig a szeszfızde hatósági
felügyeletét ellátó vámszerv részére megküldeni.
Általános tudnivalók:
A bérfızési napló szigorú számadású formanyomtatvány, melyet térítés ellenében a
vámhatóság bocsát a bérfızést végzı szeszfızde rendelkezésére, illetve elıállítható
számítógéppel is az illetékes vámszerv által engedélyezett programmal, a vámszerv által
kérelemre kiadott sorszámtartományon belüli azonosító számok felhasználásával.
A bérfızési napló 2 tömbbıl álló nyomtatvány, melynek egyik része a gyümölcscefre átvételi
elismervény, melyen nyilatkozik a bérfızetı az alapanyag fajtájáról, mennyiségérıl.
Amennyiben a bérfızetı nem nyilatkozik a gyümölcscefre fajtájáról, azt a szeszfızde felelıs
vezetıje állapítja meg.
A bérfızetı nyilatkozni köteles továbbá a gyümölcscefre átvételi elismervényen – a
gyümölcscefre lepárlását megelızıen – arról, hogy az általa átadott kierjedt gyümölcscefre
nem tartalmaz mesterséges vagy természetes eredető cukorból, izocukorból vagy mézbıl
származó alkoholt, illetve a gyümölcstermesztı háztartás gyümölcstermı területtel
(gyümölcsös, gyümölcsfa) rendelkezik, melynek a bérfızetı 18 év feletti tagja. Az elızıek
szerinti nyilatkozatot írásbeli megbízás alapján a bérfızetı megbízottja is átadhatja a
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bérfızést végzı szeszfızde engedélyesének. Az elızıek szerinti nyilatkozat hiányában a
gyümölcscefre bérfızés keretében nem fızhetı le.
A bérfızési napló másik része (tömbje) tartalmazza a termelés nyilvántartást (2-3. példány) és
a származási igazolványt (1-3. példány).
A termelés nyilvántartásban a bérfızést végzı szeszfızde felelıs üzemvezetıje bejegyzi:
a) a fentiek szerinti gyümölcscefre átvételi elismervény azonosító számát,
b) a bérfızés megkezdésének/befejezésének idıpontját (hónap/nap/óra),
c) a szeszmérıgép számát, a lepárlással összefüggı kezdı és záró óraállását,
d) az elıállított bérfızött párlat valódi szeszfokát, mennyiségét literben, hektoliterfokban,
e) az adózatlanul megsemmisített párlat mennyiségét hektoliterfokban,
f) az adózatlanul megvásárolt párlat mennyiségét,
g) a megjegyzés rovatba például az üzemakadály, párlat megsemmisülés, ciánvizsgálat
megtörténtét.
A bérfızési napló származási igazolvány része tartalmazza:
a) a bérfızést végzı szeszfızde nevét, jövedéki számát, címét (a rovatok kitöltésére
bélyegzı is alkalmazható, amennyiben az elızıek szerinti adatokat tartalmazza),
b) a bérfızetı nevét, adóazonosító jelét, lakóhelyét,
c) a bérfızetı részére kiadott párlat megnevezését (fajtáját), vámtarifaszámát (melynek
elsı 4 karaktere a nyomtatványon szerepel), a leolvasott szeszfokát, hımérsékletét,
valódi szeszfokát, mennyiségét literben, hektoliterfokban, gyümölcsszesz literben (1
liter gyümölcsszesz 1 liter 86 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatot jelent),
d) a fizetendı jövedéki adó mértékét (forint/hektoliterfok), összegét,
e) bérfızött párlat adóraktárnak történı értékesítése esetén (ha nem kerül teljes
mennyiségben értékesítésre a párlat az adóraktár engedélyes részére, abban az esetben
új származási igazolvány kiállítása szükséges), az eredeti származási igazolvány
számát,
f) tárgyévben a bérfızetı háztartása számára az adott származási igazolvány kiadásáig 0
forint/hektoliterfok adómértékkel kiadott párlat mennyiségét (a bérfızetı lenti
nyilatkozata alapján),
g) a bérfızetı számára a származási igazolvány kiadásával egyidejőleg a 0
forint/hektoliter adómértékkel kiadott párlat mennyiségét,
h) a lenti nyilatkozatok figyelembevételével a tárgyében elıállított, 50 liter
gyümölcsszeszt meghaladó párlat mennyiségét, valamint a bérfızetı által értékesíteni
kívánt párlat mennyiségét (nem értve ide az alkoholtermék adóraktár részére eladott
párlatot).
A párlat átvételét megelızıen a bérfızetı a bérfızési napló származási igazolvány részén
köteles nyilatkozni arról, hogy
a) az adott származási igazolvány kiadásáig tárgyévben a bérfızetı és háztartása által
milyen mennyiségben került a 0 forint/hektoliterfok és 3334 forint/hektoliterfok
adómérték alá tartozó párlat átvételre,
b) az adott származási igazolvánnyal átvételre kerülı bérfızött párlatból mekkora
mennyiséget kíván értékesíteni (amennyiben a bérfızetı a kistermelıi élelmiszertermelés, - elıállítás, és – értékesítés feltételeirıl szóló miniszteri rendelet szerinti
kistermelınek minısül és megfizette a jövedéki adótörvényben az értékesítésre szánt
bérfızött párlat tekintetében meghatározott – 3334 forint/hektoliterfok – jövedéki
adót, palackozott kiszerelésben, zárjeggyel ellátva a saját gazdasága helyén folytatott
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vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében, valamint saját gazdasága
helyétıl légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon
belüli vásáron vagy piacon nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
keretében, a piac vagy vásár helye szerint illetékes vámszerv részére történı bejelentés
– legkésıbb az értékesítés megkezdése elıtt 3 munkanappal történı – megtételével
értékesítheti),
c) sem a bérfızetı, sem a vele egy háztartásban élık a tárgyévben nem állítottak elı
magánfızés keretében párlatot.
Nem adható ki a bérfızött párlat 0 forint/hektoliterfok adómértékkel, ha a bérfızetı a fenti
nyilatkozattételt elmulasztja, vagy a tárgyévben az 50 liter gyümölcsszesz mennyiséget (43
hektoliterfok, mely 86 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatnak felel meg) túllépte.
A bérfızési naplót bérfızetınként és bérfızésenként 3 példányban kell vezetni, melynek
második példányát a szeszfızde engedélyese a tárgyhónapot követı hónap 20. napjáig
köteles megküldeni a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv részére, a harmadik példány
a szeszfızde engedélyesének bizonylata.
A bérfızési napló fentiek szerinti megküldése a vámszerv részére teljesíthetı:
a) postai úton történı elküldéssel vagy a vámszervhez történı személyes
bevitellel,
b) a vámhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus nyomtatványon (3.
számú melléklet) az ügyfélkapun keresztül vagy
c) a bizonylat-kiállító programmal elıállított bérfızési napló elektronikus
adathordozón (például CD lemezen) – a vámhatóság által meghatározott (xml)
formátumban – történı benyújtásával.
5. Kihozatali arányszámok alkalmazása
2013. január 1-jétıl hatályukat vesztik a bérfızés tekintetében a kihozatali arányszámra
vonatkozó rendelkezések, azaz bérfızött párlat elıállítása során nem kell figyelemmel lenni a
jövedéki adótörvény 3. számú mellékletében meghatározottakra. Az elızıek miatt, ha a
bérfızetı által átadott gyümölcscefrébıl a jövedéki adótörvény 3. számú mellékletében
meghatározott kihozatali arányszámokat meghaladó mennyiségben került bérfızött párlat
elıállításra, az kiadható a bérfızetı részére – a párlat etilalkohol tartalmának eredetére
vonatkozó – akkreditált laboratóriumi vizsgálat nélkül.
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1. számú. melléklet

2. számú melléklet
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3. számú melléklet
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