FELHÍVÁS
A levált, vagy sérült zárjeggyel ellátott alkoholtermékek újra-zárjegyezésérıl, valamint a
győjtıcsomagolás felbontásakor talált zárjegy nélküli vagy hamis zárjeggyel ellátott alkoholtermékek
esetén szükséges eljárásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Közlöny 159. számában 2012. november 29-én
kihirdetett, az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi
CLXXVIII. törvény 2013. január 1-jével egy új, (16) bekezdéssel egészítette ki a jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 73. §-át,
valamint 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 módosult a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes
szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: zárjegy rendelet) is, mely az alábbi
változásokat eredményezte.
1. A levált, vagy sérült zárjeggyel ellátott alkoholtermékek újra-zárjegyezésérıl
1. A módosítás értelmében, ha a szabadforgalomba bocsátott alkoholtermék zárjegye – tárolás, szállítás,
forgalmazás során – megsérült, vagy a termékrıl levált, akkor a jövedéki engedélyes, vagy a nem
jövedéki engedélyes kereskedı az érintett alkoholterméket köteles ideiglenesen elkülönítve tárolni,
és továbbforgalmazási szándéka esetén köteles – a levált, vagy sérült zárjegy pótlására – új zárjegyet
igényelni.
2. A fenti problémába ütközı kis-, és nagykereskedık a módosítás eredményeként forgalmazói
zárjegyfelhasználóknak minısülnek.
3. Amennyiben a forgalmazói zárjegyfelhasználó a saját készletének ellenırzése során levált, vagy
sérült zárjeggyel ellátott alkoholterméket talál, köteles arról 2 példányban külön leltárívet felvenni és
az azt követı munkanapon a területileg illetékes vám- és pénzügyıri igazgatóságnak megküldeni.
Ezen leltárív benyújtásával igényelhetı az új zárjegy, amelyet – a benyújtástól számított 30 napon
belül – akkor bocsát a vámszerv a gazdálkodó rendelkezésére, amennyiben az érintett termékek
származását maradéktalanul igazolja.
4. A leltárívnek tartalmaznia kell:
a)

az alkoholtermék kereskedelmi megnevezését, kiszerelését, alkoholtartalmát és darabszámát;

b)

az igényelt zárjegy mennyiségét és típusát;

Hangsúlyozandó, hogy a forgalmazói zárjegyfelhasználó kizárólag a birtokában lévı, a sérült, vagy
a levált zárjegy típusával (pl. szeszes ital) és méretével (45 × 12 mm: 0,02–0,5 literes kiszerelés
között, 80 × 16 mm: 0,2–1,00 literes kiszerelés között, 100 × 16 mm: 1,5 literes kiszereléstıl)
megegyezı zárjegy igénylésére jogosult.
A sérült, vagy levált zárjegy pótlását kizárólag szeszesital, vagy pálinka zárjegy szolgálhatja. Az
utóbbi csak abban az esetben adható ki, ha a levált, vagy sérült – de beazonosítható – zárjegy is
pálinka zárjegy volt.

A sérült, vagy levált zárjeggyel szembeni követelmény, hogy olvasható sorszáma, vagy vonalkódja
alapján beazonosítható legyen.
c)

a leltárba vett alkoholtermékek származását igazoló okmány típusát, számát;

A származást igazoló okmányt a vámhatóság a zárjegyezést megelızıen fogja vizsgálni, melynek
eredetben kell rendelkezésre állnia.
d)
a forgalmazói zárjegyfelhasználó adószámát, jövedéki vagy mőködési engedélyének számát,
vagy kereskedelmi tevékenység bejelentésérıl szóló igazolásának számát és telephelyének címét;
e)

a forgalmazói zárjegyfelhasználó elérhetıségeit.

Az újra-zárjegyezéssel kapcsolatos technikai kérdések (helyszín, idıpont) egyeztetése érdekében
szükséges megadni a forgalmazói zárjegyfelhasználó telefonszámát.
5. Kiemelendı, hogy az új zárjegy felhelyezéséig az alkoholtermék csak az üzlethelyiség raktárában,
vagy más, kiszolgálásra nem szolgáló részében tárolható, és a vámhatósághoz tett bejelentésének egy
másolati példánya igazolja, hogy a kereskedı jogkövetı módon járt el.
6. A bejelentés alapján a területileg illetékes vámszerv jár el, aki a leltárív beérkezését követıen veszi
fel a kapcsolatot a forgalmazói zárjegyfelhasználóval és rugalmasan alkalmazkodva elıre egyezteti
az igényelt zárjegy(ek) felhelyezésének várható idejét és helyét, ami megtörténhet a forgalmazói
zárjegyfelhasználó telephelyén, vagy akár a vámszerv hivatali helyiségében is figyelemmel a 30
napos elintézési határidıre.
7. Mivel az újra-zárjegyezés folyamata már korábban szabadforgalomba bocsátott, adózott és
zárjeggyel ellátott alkoholtermék legális továbbértékesítését szolgálja, ösztönzıleg hathat, hogy az
eljárás a zárjegy elıállítási költségének megfizetése nélkül, díjmentesen történik és egyéb eljárást
sem von maga után.
2. A győjtıcsomagolás felbontásakor talált zárjegy nélküli vagy hamis zárjegyő alkoholtermékek
esetén szükséges eljárás
8. A zárjegy nélküli vagy hamis zárjeggyel ellátott alkoholtermékeket a forgalomból véglegesen ki kell
vonni, és arról a fentiekben ismertetett leltárívet kell – szintén 2 példányban – a forgalmazói
zárjegyfelhasználónak felvenni, azt a területileg illetékes vámszervnek megküldeni, aki ez alapján
megvizsgálja az eset körülményeit, majd lefoglalja az érintett alkoholterméket. Ha a körülményekbıl
megállapítható, hogy a forgalmazói zárjegyfelhasználó a tıle elvárható körültekintéssel járt el, a
bírság kiszabása mellızhetı.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben a NAV járırei jövedéki ellenırzés során a
készleten sérült, levált zárjegyő, zárjegy nélküli, vagy hamis zárjegyő alkoholterméket találnak, és az ügyfél
nem a jogszabály elıírásainak megfelelıen járt el, az továbbra is vámhatósági vizsgálatot és szükség esetén
jogkövetkezményt von maga után.

