TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
- a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény,
- a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII.
törvény,
- a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény
hatálya alá tartozó ügyek elektronikus ügyintézéséhez rendszeresített nyomtatványok alkalmazására
vonatkozó információkról.
I.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálya alá tartozó ügyek esetén
alkalmazandó nyomtatványok:

Nyomtatvány
száma
BEV_J01

BEV_J02

BEV_J04

NAV_J07

Nyomtatvány címe
Bevallás a
dohánygyártmányok után
fizetendő, illetve
visszaigényelhető
jövedéki adó és általános
forgalmi adó összegről,
valamint az
önellenőrzéssel történő
helyesbítésről
Bevallás az ellenőrzött
energiatermék, az
alkoholtermék, a sör, a
csendes és habzóbor, az
egyéb csendes és habzó
erjesztett ital, a köztes
alkoholtermék után
fizetendő, illetve
visszaigényelhető
jövedéki adó összegéről,
valamint az
önellenőrzéssel történő
helyesbítéséről
Bevallás a
mezőgazdaságban
felhasznált gázolaj után
visszatéríthető jövedéki
adó összegéről, valamint
az önellenőrzéssel történő
helyesbítésről
Bejelentés GTIN szám
törzsadat változásról,
valamint hatósági
termékazonosító-szám
igénylésről és változásról

Benyújtás
módja

További információk

csak
elektronikusan

-

papíron vagy
elektronikusan

Papíron csak a Jöt. 84. § (2)
bekezdésében
meghatározott
esetekben intézhető.

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-
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Nyomtatvány
száma
NAV_J08
NAV_J09

NAV_J10
NAV_J15
NAV_J16
NAV_J19
NAV_J20
NAV_J21

NAV_J22

NAV_J24

NAV_J25

NAV_J26

NAV_J27

Nyomtatvány címe
Bejelentés adójegy és
zárjegy felhasználásról
Adatszolgáltatás a
jövedéki engedélyes
kereskedő
készletváltozásáról
Zárjegy igénylő lap
Sorszámtartomány iránti
kérelem
Sorszámtartományok
elszámolása
Bérfőzető zárjegy
megrendelése
Motorfejlesztés
bejelentése
Kérelem vámhatósági
nyilvántartásba vételhez a
kereskedelmi gázolaj
utáni adó-visszaigénylés
érvényesítéséhez
A bérfőzési naplókról
adatszolgáltatás

Bejelentés a szárított
dohány, fermentált
dohány szállításáról
Bejelentés nem üveg
desztillálóberendezés
birtoklásáról
Bejelentés a tudományos
és oktatási célra használt
nem üveg
desztillálóberendezésen
előállított
alkoholtermékről
Magánfőző párlat adójegy
megrendelése

Benyújtás
módja

További információk

csak
elektronikusan
csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan
csak
elektronikusan
csak
elektronikusan
papíron vagy
elektronikusan
csak
elektronikusan
papíron vagy
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

csak
elektronikusan

-

Papíron csak a Jöt. 84. § (2)
bekezdésében
meghatározott
esetekben intézhető.
Az adatszolgáltatási
kötelezettségét – a Jöt. 84. §-ban
foglaltakra figyelemmel –:
- a kizárólag bérfőzést végző
adóraktár papír alapon vagy
elektronikus úton,
- a nem kizárólag bérfőzést
végző adóraktár az állami adóés vámhatóság által
rendelkezésre bocsátott
elektronikus nyomtatványon
teljesítheti.
Az adatszolgáltatás elektronikus
úton a NAV_J22 nyomtatvány
felhasználásával teljesíthető.
-

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

papíron vagy
elektronikusan

-
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Nyomtatvány
száma
NAV_J28

NAV_J29

Nyomtatvány címe
Adóraktár
adatszolgáltatása a
termékkészlet
változásokról
Bejelentés jövedéki
tevékenységről

Benyújtás
módja

További információk

csak
elektronikusan

-

papíron vagy
elektronikusan

Papíron csak a Jöt. 84. § (2)
bekezdésében
meghatározott
esetekben intézhető.
A nyomtatványon az alábbi
tevékenységek jelenthetők be:
- Bejelentés a jövedéki termék
teljes megsemmisüléséről vagy
helyrehozhatatlan
károsodásáról (Jöt. 9. § (1)
bekezdés e)-h) pontja)
- Bejelentés készletfelvételről
(Jöt. 17. § (1) bekezdés a)-b)
és d) pontja)
- Bejelentés magánszemély által
előállított jövedéki termékről
(Jöt. 133. § (1) bekezdés a)
pontja)
- Bejelentés energiatermék
kinyerését eredményező
rekultivációs tevékenységről
(Jöt. 45. §)
- Bejelentés légiutas-ellátási
tevékenység megkezdéséről
(Jöt. 46. §)
- Bejelentés egyéb ellenőrzött
ásványolaj keletkezését
eredményező
hulladékhasznosítási
tevékenység megkezdéséről
(Jöt. 48. § (1) bekezdés)
- Bejelentés alkoholtermék
keletkezését eredményező
biológiai ecet előállítási
tevékenység megkezdéséről
(Jöt. 48. § (3) bekezdés)
- Bejelentés nemzetközi légi
forgalomban részt vevő légi
jármű karbantartás
megkezdéséről (Jöt. 50. § (1)
bekezdés)
- Bejelentés háztartás céljára
vásárolt földgáz közúti jármű
üzemanyagaként történő
felhasználásának szándékáról
(Jöt. 52. §)
- Bejelentés adófelfüggesztési
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Nyomtatvány
száma

Nyomtatvány címe

Benyújtás
módja

További információk

-

-

-

-

NAV_J31

NAV_J32

Kérelem a Jöt. szerinti
tevékenységek
engedélyezésére
Bejelentés szállításról

csak
elektronikusan
papíron vagy
elektronikusan
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eljárás keretében szállított
jövedéki termék átvételének
késedelméről (Jöt. 55. § (1)
bekezdés)
Bejelentés jövedéki termék
megsemmisítéséről (Jöt 87. §
(2) bekezdés)
Bejelentés hatósági zárral
ellátott mérőeszközön,
berendezésen vagy hatósági
záron történő változtatásról
(Jöt. 88. § (1) és (3) bekezdés)
Bejelentés hatósági zárral
ellátott mérőeszköz,
berendezés hibájáról (Jöt. 88. §
(1) és (3) bekezdés)
Bejelentés gázolaj jelölésének
időpontjáról (Jöt. 119. §)
Bejelentés denaturálás
időpontjáról (Jöt. 144. § (2)
bekezdés)
-

Papíron csak a Jöt. 84. § (2)
bekezdésében
meghatározott
esetekben intézhető.
A nyomtatványon az alábbi
tevékenységek jelenthetők be:
- Bejelentés kenőolaj belföldön
áthaladó ömlesztett szállításáról
(Jöt. 49. §)
- Bejelentés másik tagállambeli
személy által adófelfüggesztési
eljárás keretében feladott
csendes bor átvételéről
(Jöt. 51. §)
- Bejelentés szabadforgalomba
bocsátott jövedéki termék
másik tagállamból,
kereskedelmi céllal belföldre
történő szállítása esetén a
beszerzés szándékáról
(Jöt. 62. § (6) bekezdés c) pont
cb) alpontja)
- Bejelentés csomagküldő
kereskedelem keretében
belföldre küldött szállítmányról
(Jöt. 63. § (2) bekezdés)

Nyomtatvány
száma

Nyomtatvány címe

Benyújtás
módja

NAV_J33

Jövedéki kiskereskedő
bejelentése

csak
elektronikusan

NAV_J34

Kérelem a jövedéki
biztosíték készfizető
kezesként történő
teljesítésének
engedélyezéséhez
Bejelentés a
szabadforgalomban
levált, sérült zárjegy
pótlásának igényéről
Adatszolgáltatás
hivatalos zár készletéről
és kiadott mennyiségéről
Kérelem a Jöt. szerinti
tevékenységek
nyilvántartásba vételére
Kérelem a felajánlott
jövedéki biztosíték
elfogadására/az
elfogadott vagy eltérő
összegben megállapított
jövedéki biztosíték
módosítására
Kérelem a Jöt. 18. § (12)
bekezdése szerinti egy
szállítmányra szóló
jövedéki biztosíték
teljesítésére
Üzemanyagtöltő állomás
adatszolgáltatása
Egyéb jövedéki
szakterületi bejelentések,
kérelmek, nyilatkozatok

csak
elektronikusan

NAV_J35

NAV_J36

NAV_J37

NAV_J38

NAV_J40

NAV_J41
NAV_J42

További információk
A nyomtatványon az alábbi
tevékenységek jelenthetők be:
- Bejelentés jövedéki termék
mozgóbolt útján történő
értékesítéséről (Jöt. 69. § (1)
bekezdés)
- Bejelentés sör, csendes és
habzó bor, egyéb csendes és
habzó erjesztett ital, köztes
alkoholtermék és alkoholtermék
alkalmi rendezvényen,
közterületi értékesítés
keretében, vásáron vagy piacon
történő forgalmazásáról
(Jöt. 70. §)
-

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

papíron vagy
elektronikusan

Papíron csak a Jöt. 84. § (2)
bekezdésében
meghatározott
esetekben intézhető.

csak
elektronikusan
papíron vagy
elektronikusan

-
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Papíron csak a Jöt. 84. § (2)
bekezdésében
meghatározott
esetekben intézhető.
A
nyomtatvány
az
alábbi
bejelentések, kérelmek benyújtását
teszi lehetővé:

Nyomtatvány
száma

Nyomtatvány címe

Benyújtás
módja

További információk
- Műszaki leírásban szereplő
berendezéseken végrehajtani
kívánt változtatás bejelentése
(Vhr. 5. § (2) bekezdés b) pont)
- Nyilvántartó és a bizonylatkiállító program módosított
változatának használatba
vételének bejelentése
(Vhr. 10. § (1) bekezdés)
- Nyilvántartó program
adatbázisának helyreállításának
bejelentése (Vhr. 11. §)
- Az üzemi motorikusgáztöltőállomás nem rendeltetésszerű
használatból fakadó
készletcsökkenésének
bejelentése (Vhr. 29. § (2)
bekezdés)
- Jövedéki engedélyes kereskedő
jogszabályban
meghatározottaktól eltérő
beszerzésének engedélyezése
iránti kérelem (Vhr. 40. § (2)
bekezdés)
- Jövedéki kiskereskedő
jogszabályban
meghatározottaktól eltérő
beszerzésének engedélyezése
iránti kérelem (Vhr. 40. § (3)
bekezdés)
- Szemle iránti kérelem
(Vhr. 49. § (2) bekezdés)
- Szemledíj egy összegben
történő megfizetésének
engedélyezése iránti kérelem
(Vhr. 49. § (7) bekezdés)
- Az adóraktár üzlete és az üzlet
ellátását biztosító raktár között
történő árumozgás
bizonylatának engedélyezésére
vonatkozó kérelem (Vhr. 55. §
(1) bekezdés)
- Egyedi veszteségnorma
engedélyezése iránti kérelem
(Vhr. 61. § (2) bekezdés)
- Adózott jövedéki termék
beszerzési szándékának
bejelentése (Vhr. 69. § (2)
bekezdés)
- Jövedéki termék egyedi
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Nyomtatvány
száma

Nyomtatvány címe

Benyújtás
módja

További információk

-

-

-

-

-

-

-

-
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csomagolásának engedélyezése,
illetve alkoholtermék
különleges formájú vagy zárási
módú fogyasztói
csomagolásának zárjegyezése
iránti kérelem (Vhr. 93/F. § (1),
(3) bekezdés)
Bioetanol előállítása során
jogszabályban meghatározott
denaturálási eljárástól eltérő
eljárás engedélyezése iránti
kérelem (Vhr. 100.§ (1)
bekezdés e) pont ec) alpont)
A Jöt. 52. §-a szerint bejelentett
mennyiségtől eltérő előállítás
bejelentése (Vhr. 32. § (11)
bekezdés)
A zárjegy elháríthatatlan okból
bekövetkező használhatatlanná
válásának, megsemmisülésének
bejelentése (Vhr. 93/N. § (1)
bekezdés)
Döntés kijavítása iránti kérelem
(Air. 75. § (1) bekezdés)
Döntés kiegészítése iránti
kérelem (Air. 75. § (4)
bekezdés)
Igazolási kérelem (Air. 53. §)
Kézbesítési kifogás (Air. 80. §
(3) bekezdés, 81. §)
Kizárási ok bejelentése (Air. 33.
§, 34. §)
Magánfőző által évente
előállítható párlat mennyisége
túllépésének
(többletmennyiség) bejelentése
(Jöt. 143. § (8) bekezdés)
Hatósági zár azonnali
levételének bejelentése a Jöt.
88. § (2) bekezdése szerinti ok
miatt (Vhr. 53. § (4) bekezdés)
Bizonyítási indítvány
előterjesztése, iratbetekintési
kérelem, Air. szerinti
észrevétel, az eljárás során
előterjeszthető, Air./Art.
szerinti egyéb kérelmek
jövedéki ügyekben
Szárított, fermentált dohány
megsemmisítésének bejelentése

Nyomtatvány
száma

Nyomtatvány címe

Benyújtás
módja

További információk

-

-

-

-

-

NAV_J43

NAV_J44

Felhasználói engedélyes
havi adatszolgáltatása a
nyilvántartás zárásról
(Jöt. 31. § (4) bekezdés)
és éves elszámolása (Jöt.
31. § (5) bekezdés)
Jogorvoslati kérelem

csak
elektronikusan

papíron vagy
elektronikusan

(557/2013. Korm. r. 1/A. § (3)
bekezdés)
Határozattal elrendelt előzetes
bejelentési kötelezettség
teljesítése (Jöt. 96.§ (5)
bekezdés)
Gyűjtőcsomagolás felbontásakor talált zárjegy nélküli vagy
hamis zárjegyű zárjegyköteles
jövedéki termékről
leltárjegyzék benyújtása (Vhr.
93/F. § (2) bekezdés)
Másolat iránti kérelem (Air.
42. § (1) bekezdés)
Helyesbítés az állami adó- és
vámhatóság által megküldött
adóbevallás alapját képező
adatokkal kapcsolatban (Jöt.
80. § (1) bekezdés)
Nyilatkozattételi kötelezettség
teljesítése az adóhatóság
felhívására az adózó, illetve az
adózónak nem minősülő
természetes személy által
ismert, illetve nyilvántartásában
szereplő adatról, tényről,
körülményről (Air. 60. § (1)
bekezdés)
Bejelentés önellenőrzésről (Art.
55. §)
A szabad rendelkezés alatt álló
jövedéki biztosíték összegének
visszautalása iránti kérelem
(Vhr. 8. § (4) bekezdés)
-

Papíron csak a Jöt. 84. § (2)
bekezdésében
meghatározott
esetekben intézhető.
A nyomtatvány az alábbi kérelmek
benyújtását teszi lehetővé jövedéki
ügyek kapcsán:
- Fellebbezés
- Art. szerinti felügyeleti intézkedés
- Kifogás lefoglalás ellen
- Kifogás csomagküldemény
visszatartása ellen
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Nyomtatvány
száma
NAV_J45

NAV_J46

NAV_J47

NAV_J48

II.

Nyomtatvány címe
Kérelem jövedéki adó
állami adó- és
vámhatóság általi
megállapítása iránt
Kötelező érvényű KNkód besorolás iránti
kérelem
Kérelem hivatalos zár
előállításának
engedélyezésére, illetve
sorszámtartomány
kiadására
Hivatalos zár felhasználó
adatszolgáltatása a
hivatalos zár készletéről

Benyújtás
módja

További információk

papíron vagy
elektronikusan

Papíron csak a Jöt. 84. § (2)
bekezdésében
meghatározott
esetekben intézhető.

papíron vagy
elektronikusan

Papíron csak a Jöt. 84. § (2)
bekezdésében
meghatározott
esetekben intézhető.
-

csak
elektronikusan

csak
elektronikusan

-

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről
szóló 2010. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó ügyek esetén alkalmazandó
nyomtatványok:

Nyomtatvány
száma
NAV_BIO01

NAV_UHG01

Nyomtatvány címe
Üzemanyag-forgalmazók
jelentése
(a bioüzemanyagok
közlekedési célú
felhasználásáról)
Üzemanyag-forgalmazók
jelentése
(a forgalomba hozott
üzemanyagból és más
közlekedési célú
energiatermékből
származó üvegházhatású
gázkibocsátásról)

Benyújtás
módja

További információk

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

III. A Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszerben (Excise Movement and Control
System – EMCS) alkalmazandó nyomtatványok:
Nyomtatvány
száma
VPOP_E01

VPOP_HU810E

Nyomtatvány címe
NAV_VP_E01
Regisztráló bejelentés az
előzmény nélküli EMCS
üzenet fogadásához
NAV_VP_HU810E
Elektronikus

Benyújtás
módja

További információk

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-
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VPOP_HU815E

VPOP_IE810

VPOP_IE813M

VPOP_IE815

VPOP_IE818M

VPOP_IE819

VPOP_IE837
VPOP_IE871

VPOP_HU840

IV.

egyszerűsített kísérő
okmány törlése vagy
jövedéki termék 72 órán
belüli visszaszállítása
NAV_VP_HU815E
Adatszolgáltatás
jövedéki termék
szabadforgalomba
bocsátásáról
NAV_VP_IE810
Elektronikus
adminisztratív okmány
törlése
NAV_VP_IE813M
Rendeltetési hely
megváltoztatása
NAV_VP_IE815
Adminisztratív kísérő
okmány (e-TKO
tervezet) a jövedéki
termékek jövedékiadófelfüggesztéssel történő
szállításához
NAV_VP_IE818M
Átvételi elismervény
jövedéki termék
adófelfüggesztéssel
történő szállításához
NAV_VP_IE819
Figyelmeztetésről vagy
e-TKO elutasításról
szóló értesítés
NAV_VP_IE837
Magyarázó üzenet
NAV_VP_IE871
Magyarázó üzenet az
észlelt hiány okáról
NAV_VP_HU840
Üzenet szállítóeszköz
váltás bejelentéséről

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan
csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

-

A
fiatalkorúak
dohányzásának
visszaszorításáról
és
a
dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény hatálya alá tartozó ügyek esetén
alkalmazandó nyomtatványok:

Nyomtatvány
száma
NAV_DK01

Nyomtatvány címe
Dohánytermékkiskereskedelmi
tevékenység
engedélyezése iránti
kérelem

Benyújtás
módja
csak
elektronikusan
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További információk
-

NAV_DK02

NAV_DK03

NAV_DK05

Bejelentés
dohánytermékkiskereskedelmi
tevékenység keretében
forgalmazni kívánt egyéb
termékek köréről,
szolgáltatás nyújtásáról
Dohánytermékkiskereskedelmi
tevékenység
szüneteltetésének
engedélyezése iránti
kérelem
Dohánytermékkiskereskedelmi
tevékenységgel
összefüggő egyéb
bejelentések, kérelmek

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

-

csak
elektronikusan

A nyomtatvány az alábbi kérelmek
benyújtását teszi lehetővé:
A
dohánybolt
működésével
összefüggő egyéb – jogszabályban
nem nevesített – bejelentések:
- Engedélyezési eljárás során
figyelembe vett körülmények,
tények, adatok megváltozásának
bejelentése (amely az engedély
módosítását nem eredményezi)
- Alkalmi
nyitva
tartás
bejelentése
- Káresemény (tűz, víz, baleset),
betörés miatti zárva tartás
bejelentése
Az
általános
közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvényben
szabályozott
beadványok:
- Igazolási kérelem
- Hiteles másolat iránti kérelem
- Iratbetekintés iránti kérelem
- Kézbesítési kifogás
- Döntés kijavítása iránti kérelem
- Döntés
kiegészítése
iránti
kérelem

V.

Jövedéki jogszabályokkal kapcsolatos, valamint dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység végzésével kapcsolatos kérdések esetén alkalmazható nyomtatvány:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény rendelkezéseire tekintettel az elektronikus kapcsolattartás biztosítása érdekében a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszeresítette a NAV_J39-es számú elektronikus nyomtatványt,
amelynek alkalmazásával jövedéki jogszabályokkal kapcsolatos kérdések, illetve dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos kérdések kapcsán kérhető szakmai vélemény a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal meghatározott szerveitől.
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A szakmai vélemény iránti kérelem benyújtásához jogszabály nem teszi kötelezővé
formanyomtatvány alkalmazását, de a gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasoljuk az
elektronikus nyomtatvány alkalmazását.
Nyomtatvány
száma
NAV_J39

Nyomtatvány címe
Szakmai vélemény
(állásfoglalás) iránti
kérelem jövedéki, illetve
dohánytermékkiskereskedelemmel
kapcsolatos kérdésekben

Benyújtás
módja
csak
elektronikusan

További információk
-

Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, hogy a nyomtatványokat érintő változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal honlapján (http://www.nav.gov.hu).
Felhívjuk figyelmét, hogy a kitöltés előtt mindig a legfrissebb keret- és nyomtatványkitöltő
programot telepítse!
Keretprogram telepítésével kapcsolatos információk elérhetősége:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html
Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozza át a kitöltő program súgóját,
amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról letölthető.
A nyomtatványok alkalmazásával kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
megyei, illetve fővárosi adó- és vámigazgatóságaihoz!
A nyomtatványok alkalmazása vagy az elektronikus benyújtás során észlelt hibákat az
it.helpdesk@nav.gov.hu e-mail címre kérjük jelezni.

Együttműködését köszönjük!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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