Jövedéki nyilvántartásba vétel
Az információs füzet a jövedéki nyilvántartásba vétellel kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseket foglalja össze, tartalmazza a nyilvántartásba vétellel folytatható tevékenységek
leírását, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának szabályait.
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I.

Mik a jövedéki nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységek?

A jövedéki szabályozás az alábbi tevékenységek folytatását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) nyilvántartásba vételéhez köti.
1. Csomagküldő kereskedő1
A csomagküldő kereskedő a szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket másik tagállamba
értékesíti magánszemélynek vagy független gazdasági tevékenységet nem folytató személynek,
közvetlen vagy megbízott útján megvalósuló szállítással, figyelemmel a termékre vonatkozó
jogszabály által előírt korlátozásokra.
2. Csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője2
A másik tagállamból belföldre irányuló csomagküldő kereskedelem végzéséhez belföldi
székhelyű, adóügyi képviselő megbízása szükséges. Az adóügyi képviselő végzi a
csomagküldő szállítása után keletkező adókötelezettséget és adófizetési kötelezettséget,
melynek teljesítéséhez jövedéki biztosítékot kell nyújtania a keletkező adófizetési kötelezettség
teljes összegére.
3. Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés előállítása, értékesítése, birtoklása3
A NAV nyilvántartásba vétele szükséges
➢
➢
➢
➢

az energiatermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés,
az alkoholtermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés,
a sör előállítására alkalmas főzőüst és komlóforraló üst,
a dohánygyártmány gyártására alkalmas gép és egyéb eszköz (kivéve a kézi töltésű
cigaretta elkészítésére alkalmas eszközt)

előállításához, értékesítéséhez és birtoklásához.
Nem kell a NAV nyilvántartásba vétele
➢ a rendeltetésszerűen használt, túlnyomással üzemelő háztartási főzőedények,
➢ a tudományos és oktatási célra használt desztillálóberendezések,
➢ a minőség-ellenőrzési célra használt üveg desztillálóberendezések
előállításához, értékesítéséhez és birtoklásához.
A magánfőzőnek a desztillálóberendezésének birtoklásához és értékesítéséhez nem kell a NAV
nyilvántartásba vétele, ha a magánfőző a birtokba vételt és az értékesítést az önkormányzati
adóhatósághoz bejelentette.4
Az adóraktári engedélyesnek és a felhasználói engedélyesnek az üzemi berendezésének
birtoklásához nem kell a NAV nyilvántartásba vétele.
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (1) 10. és 29. pontja, 35. §.
Jöt. 36. §.
3
Jöt. 37. §.
4
Magánfőzés, magánfőző: Jöt. 3. § (3) bekezdés 19., 20. pontja. Bejelentési kötelezettség az önkormányzathoz:
Jöt. 143. § (1) bekezdés.
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A nyilvántartásba vétel nem vonatkozik az üzemi berendezés működtetésére.
4. Nyilvántartásba vett felhasználó5
A NAV nyilvántartásba vétele szükséges
➢ az évi legfeljebb 6000 liter vagy 6000 kilogramm
o 5 liter/kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj
o és megfigyelt termék,
➢ a 2 liter vagy annál nagyobb kiszerelésű teljesen denaturált alkohol
felhasználásához.
A felhasználás célja nem lehet egyéb ellenőrzött ásványolaj és a megfigyelt termék
üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként történő felhasználása.
5. Szárított és fermentált dohány előállítása, tárolása és kereskedelme6
A NAV nyilvántartásba vétele szükséges a dohánynövény termesztéséhez, a szárított dohány
és a fermentált dohány belföldre történő behozatalához, tárolásához, értékesítéséhez és
külföldre történő kiszállításához.
A nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység alapján regisztrációra kötelezett
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

a termelő,
a termelői csoport7,
a fermentáló üzem8,
a dohánygyártmány előállítását végző adóraktár engedélyese,
a dohányimportáló9,
a dohánykereskedő10,
az a gazdálkodó, aki szárított dohány vagy fermentált dohány felhasználásával
gazdasági tevékenység keretében nem dohánygyártmányt állít elő.

Szárított dohány és fermentált dohány csak a nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek
között értékesíthető és adható át közvetlenül vagy írásbeli szerződésben megbízott fuvarozó,
szállítmányozó igénybevételével.
A dohányimportáló és a dohánykereskedő köteles az áruforgalmát pontosan nyilvántartani,
valamint az árumozgásokat szállítmányonként, legkésőbb az adott importálási,
dohánykereskedelmi ügylet megkezdéséig a NAV-hoz bejelenteni.
Jöt. 38. §, 121. § - 123. §, 144. §.
Jöt. 3. § (4) bekezdés 3., 7., 11. pontja, 39. §. A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról
és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).
7
A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet szerinti termelői csoport.
8
Fermentáló üzem: az a fizikailag, így különösen fallal, kerítéssel, mérési ponttal elkülönített, egy technológiai
egységet képező üzem, ahol elsődleges dohányfeldolgozást és fermentálást eredményező eljárással fermentált
dohányt állítanak elő.
9
Dohányimportáló: az a gazdálkodó, aki belföldre szárított dohányt és fermentált dohányt behoz.
10
Dohánykereskedő: az a gazdálkodó, aki regisztrációra kötelezettől - kivéve a dohánykereskedőt - szárított
dohányt és fermentált dohányt vásárol, regisztrációra kötelezett részére történő továbbértékesítési céllal.
5
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6. Kereskedelmi jármű nyilvántartásba vett üzembentartója, bérlője11
A gépjármű vagy nyerges járműszerelvény üzembentartója vagy bérlője adó-visszaigénylésre
jogosult
➢ az üzemanyagtöltő-állomáson üzemanyagkártyával megvásárolt,
➢ vagy belföldi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített üzemanyag-tankoló
automatával ellátott tartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött
a közúti árufuvarozáshoz és a személyszállításhoz felhasznált gázolaj (kereskedelmi gázolaj)
után.
Az adó-visszaigénylés előzetes feltétele, hogy a gépjármű vagy nyerges járműszerelvény
üzembentartóját vagy bérlőjét a NAV nyilvántartásba vegye.
7. Üzemi motorikusgáz-töltő állomás üzemeltetője12
Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás olyan hitelesített kútoszloppal és engedélyezett
tárolótartállyal ellátott felhasználó hely, ahol az üzemeltető LPG kiszolgálását végzi kizárólag
nem közúti járművekbe, üzemen belüli felhasználás céljából.
Az üzemi motorikusgáz-töltő állomás nyilvántartásba vételét kérheti:
➢ az üzemi motorikusgáztöltő-állomást üzemeltetője,
➢ vagy az üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetőjével egy telephelyen működő, az
LPG tárolására szolgáló tartályát szerződés alapján használó személy.
8. Tagállamba szállító kisüzemi bortermelő13
A NAV nyilvántartásba vétele szükséges, ha a kisüzemi bortermelő másik tagállamba csendes
bort, saját előállítású csendes borból előállított palackos erjesztésű habzóbort szállít
adófelfüggesztési eljárásban.
A kisüzemi bortermelőnek az általa előállítható és tárolható palackos erjesztésű habzóbor után
nem kell jövedéki biztosítékot nyújtania. Ha a palackos erjesztésű habzóbort előállító kisüzemi
bortermelő kockázatos adózónak minősül, köteles haladéktalanul egyszerűsített adóraktári
engedély iránti kérelmet előterjeszteni.
II. Hogyan nyújtható be a nyilvántartásba vétel iránti kérelem?14
A nyilvántartásba vételi eljárás elektronikus úton intézhető. A nyilvántartásba vétel iránti
kérelem elektronikusan nyújtható be a NAV_J37 jelű nyomtatványon. A kereskedelmi jármű

Kereskedelmi gázolaj: Jöt. 3. § (2) bekezdés 21. pontja. Jöt. 40. §, 113. § (5) bekezdés.
Jöt. 3. § (1) bekezdés 48., 49. pontja, (2) bekezdés 26. pontja, 41. §.
13
Jöt. 3. § (3) 16. pontja, 42. §, 137. § (6) bekezdés. Kockázatos adózói minősítés szabályait az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény rendezi.
14
Jöt. 34. §. A Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 24. § - 30. §.
11
12
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üzembentartójának, bérlőjének nyilvántartásba vételi kérelme a NAV_J21 jelű nyomtatványon
terjeszthető elő. A kérelemmel kezdeményezett elsőfokú eljárás illetékmentes.15
Általános szabálytól eltérően a külföldi személy jövedéki ügyét választása szerint papír alapon
is intézheti, melynek megfelelően a külföldi fuvarozó a NAV_J21 jelű nyomtatványt papír
alapon is benyújthatja. A külföldi személy jövedéki ügyében kizárólagos illetékességgel a NAV
Kiemelt Adó - és Vámigazgatósága jár el (KAVIG).
NAV illetékes igazgatósága a nyilvántartásba vételt 15 napon belül teljesíti. A NAV a
nyilvántartásba vételről szóló döntést ügyfélkapun/cégkapun keresztül küldi meg a
nyilvántartásba vett személynek.16
A nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartásba vett adatok változását a változás
bekövetkezésétől számított 15 napon kell bejelenteni a NAV_J37, illetve a NAV_J21 jelű
nyomtatványon.
Mellékletek benyújtása
A kérelmezett tevékenységtől függően a nyilvántartásba vételhez a Jöt.-ben, illetve a Vhr.-ben
meghatározott iratok, nyilatkozatok benyújtása is szükséges. A nyilvántartásba vételhez előírt
iratok a nyomtatványhoz elektronikus másolatban csatolhatóak, illetve egyes nyilatkozatok
megtétele a nyomtatványon teljesíthetőek.
Általános szabálytól eltérően eredeti példányban kell benyújtani a kérelemhez
➢ a nem készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték esetében a kötelezettségvállalást
tartalmazó okiratot (pénzügyi biztosíték),
➢ a büntetlen előélet17 igazolásához a hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A papír alapú eredeti okiratot a nyilvántartásba vételi iránti kérelem részeként személyesen
vagy postai úton kell a NAV illetékes igazgatósághoz eljuttatni.
A kérelmező eltekinthet a hatósági erkölcsi bizonyítvány csatolásától, ha büntetlen előélet
igazolását a Jöt.-ben meghatározott egyéb módon18 teljesíti.
III. A nyilvántartásba vétel speciális szabályai
1. Csomagküldő kereskedő
A csomagküldő kereskedői tevékenység folytatásához igazolni kell a büntetlen előéletet.
2. Csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője
NAV_J37 jelű nyomtatvány: „Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek nyilvántartásba vételére” című
nyomtatvány. NAV_J21 jelű nyomtatvány: „Kérelem a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés
érvényesítéséhez” című nyomtatvány. Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.
§ (2) bekezdés 23. pontja alapján.
16
A NAV igazgatóságok illetékességét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről
szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet rendezi.
17
Jöt. 14. § (1) bekezdés g) pontja.
18
Jöt. 92. § (1) bekezdés.
15

5

Az adóügyi képviselői tevékenység nyilvántartásba vételére olyan személy jogosult
➢ aki könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvezetés szabályai vagy egyéni
vállalkozó esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint tesz eleget,
➢ aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
➢ akinek nincs meg nem fizetett köztartozása, társadalombiztosítási járulék-tartozása
kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek,
➢ aki jövedéki biztosítékot nyújt,
➢ aki a büntetlen előéletet igazolja.
A jövedéki biztosíték nyújtása külön kérelmen a NAV_J38 jelű nyomtatványon terjeszthető
elő.19
A kérelemhez csatolnia kell
➢ a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését,
➢ a másik tagállamban engedélyezett csomagküldő kereskedő által a közreműködésre
adott írásos megbízás és magyar nyelvű fordításának másolatát.
3. Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés előállítása, értékesítése, birtoklása
A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a készülék fajtáját, űrtartalmát vagy méretét,
valamint főbb részeinek a leírását tartalmazó dokumentumot, mely a NAV_J37 jelű
nyomtatványon teljesíthető.
4. Nyilvántartásba vett felhasználó
A nyilvántartásba vétel feltétele a büntetlen előélet igazolása. A kérelemhez csatolni kell
továbbá a beszerzett, felhasznált mennyiségről vezetni tervezett nyilvántartás leírását.
A nyilvántartásba vett felhasználó a nyilvántartásba vételhez, majd azt követően évente
november 30-áig köteles megadni az éves szinten felhasználni tervezett mennyiséget és a
felhasználás célját. Ha a nyilvántartásba vett felhasználó a tárgyévet követő november 30-ig
nem nyilatkozik az éves szinten felhasználni tervezett mennyiségről, abban az esetben a NAV
a tárgyév utolsó napjával törli a nyilvántartásba vett felhasználókról vezetett nyilvántartásból.
A NAV a nyilvántartásba vételi eljárás során helyszíni szemle keretében vizsgálhatja a
tevékenység gyakorlásához kérelmezett telephely körülményeit.
5. Szárított és fermentált dohány előállítása, tárolása és kereskedelme
A NAV termelőként azt regisztrálja, aki a dohánynövény termesztést hatályos, írásbeli
termelési és értékesítési szerződés alapján végzi, továbbá a megtermelt dohányt a kérelemben
megadott helyen fajtánként elkülönítetten, a mennyiségi számbavételt lehetővé tevő módon
tárolja. A NAV a termelőt a szerződés hatályvesztésekor törli a nyilvántartásából.
Azon gazdálkodó, aki szárított dohány vagy fermentált dohány felhasználásával gazdasági
tevékenység keretében nem dohánygyártmányt állít elő, kérelmében köteles részletesen leírni a
gyártási folyamatot, amelyben szárított dohányt vagy fermentált dohányt használ fel.
NAV_J38 jelű nyomtatvány: „Kérelem a felajánlott jövedéki biztosíték elfogadására/az elfogadott vagy eltérő
összegben megállapított jövedéki biztosíték módosítására” című nyomtatvány.
19
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A kérelemben foglaltakat a NAV szükség szerint helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
Az általános szabálytól eltérően a nyilvántartásba vett adatok változását a változás
bekövetkezésétől számított 5 napon belül kell bejelenti a NAV-hoz.
6. Kereskedelmi jármű nyilvántartásba vett üzembentartója, bérlője
A kereskedelmi jármű belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező
üzembentartója, bérlője nyilvántartásba vételi kérelmét angol, német vagy francia nyelven is
benyújthatja.
A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell
➢ telephelyen történő tankolás esetén a telephely használati jogcímének megállapítására
alkalmas okirat másolatát,
➢ üzemanyagtöltő állomáson történő tankolás esetén az üzemanyagkártya használatára
vonatkozó szerződés másolatát,
➢ az adó-visszaigénylési jog érvényesítésével érintett kereskedelmi járművek forgalmi
engedélyének másolatát, bérelt kereskedelmi jármű esetén a bérleti szerződés másolatát
is,
➢ a közúti árufuvarozási vagy személyszállítási tevékenység folytatására jogosító
engedély másolatát, saját számlás szállítás esetén a közúti áruszállítási vagy közúti
személyszállítási igazolvány másolatát,
➢ pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselővel kötött szerződés
másolatát,
➢ a nem angol, német vagy francia nyelvű okiratok hiteles magyar nyelvű fordítását vagy
azok rövid magyar nyelvű kivonatát.
Az AEO tanúsítvánnyal20 rendelkezőnek a kérelemhez nem kell csatolnia
➢ az adó-visszaigénylési jog érvényesítésével érintett kereskedelmi járművek forgalmi
engedélyének másolatát, bérelt kereskedelmi jármű esetén a bérleti szerződés másolatát,
➢ a közúti árufuvarozási vagy személyszállítási tevékenység folytatására jogosító
engedély másolatát, saját számlás szállítás esetén a közúti áruszállítási vagy közúti
személyszállítási igazolvány másolatát.
7. Üzemi motorikusgáz-töltő állomás üzemeltetője
Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvány.
20

7

➢ az üzemi motorikusgáztöltő-állomás használati jogcímének megállapítására alkalmas
okirat másolatát,
➢ a tárolótartályok jegyzékét (helye, mérete, azonosító jele), a tárolótartályok
engedélyeinek és kútoszlop(ok) hitelesítési bizonylatainak listáját (kiadó hatóság, a
bizonylat száma, kiadásának időpontja),
➢ az LPG beszerzéséről, felhasználásáról vezetni tervezett nyilvántartása leírását.
A NAV a nyilvántartásba vételi eljárás során helyszíni szemle keretében vizsgálhatja a
tevékenység gyakorlásához kérelmezett telephely körülményeit.
IV. További információ, segítség
Ha további kérdése van a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban, keressen minket bizalommal
alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
➢ a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
E-mailen:
➢ a következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.
Telefonon:
➢ a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
➢ NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.
A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint
péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL
jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen
keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be EGYKE
adatlapot is!
Személyesen:
➢ országszerte a NAV ügyfélszolgálatain.
Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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