EURÓPAI FÜZETEK 42.
SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI
TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL

Görözdi Zsuzsanna

—

Mózs Elek

Jövedéki adózás
az Európai Unióban
Adózás
A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati
Stratégiai Elemzô Központ és a
Külügyminisztérium közös kiadványa

Európai Füzetek
A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô Központ
és a Külügyminisztérium közös kiadványa.
Felelôs kiadó: Szeredi Péter
A szerkesztôbizottság elnöke: Palánkai Tibor
A szerkesztôbizottság tagjai: Bagó Eszter, Balázs Péter, Balogh András, Barabás Miklós,
Bod Péter Ákos, Erdei Tamás, Hefter József, Horváth Gyula, Hörcsik Richárd, Inotai András,
Kádár Béla, Kassai Róbert, Kazatsay Zoltán, Levendel Ádám, Lôrincz Lajos, Nyers Rezsô,
Orbán István, Somogyvári István, Szekeres Imre, Szent-Iványi István, Török Ádám,
Vajda László, Vargha Ágnes
Fôszerkesztô: Forgács Imre
Szerkesztô: Bulyovszky Csilla
Szerkesztôségi titkár: Horváthné Stramszky Márta
A szerkesztôség címe: MEH Európai Integrációs Iroda, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.
Telefon: 441-3380
Fax: 441-3394
Lektor: Mocsáry Péter
Kézirat lezárva: 2003. június 6.
Grafikai terv: Szutor Zsolt
Fényképek: Csorba Gábor
Portréfotó: Csorba Gábor
Nyomás és elôkészítés: Visit Nyomda & Stúdió
ISSN: 1589-4509
Budapest, 2003.

Kedves Olvasó!
az ásványolajtermékek adóztatásában. Sajátos helyzet, hogy nálunk – a visszaélések
megakadályozására szolgáló rendelkezések
következtében – az adóköteles kör tágabb,
mint az unióban. Ami az adó nagysá gát illeti, itt változás csak a könnyû fûtôolajak és
a cigaretta esetében lesz. Tény, hogy a cigaretta hazai adója jelentôsen elmarad a közösségi szinttôl, ám ennek elérésére 2009.
január 1-jéig átmeneti mentességet kaptunk.
(A fokozatosság végett azonban évrôl évre
szá molni kell bizonyos adóemeléssel.)
A derogációhoz tartozik, hogy hosszas
tárgyalások eredményeként sikerült megôrizni a bérfôzés hazai rendszerét. Az EU illetékesei ugyanis kezdetben piaczavaró tényezônek minôsítették a pálinkafôzés magas
ará nyát. Végül azonban sikerült megértetni
ennek hazai jelentôségét, s így továbbra is
kedvezményes adót kell a bérfôzött pálinka után fizetni, ám bizonyos feltételeknek
– amelyek rôl e füzet végén szó lesz – eleget
kell tenni.

Az Európai Unióban a jogszabályok összehangolása az adóztatásra is kiterjed. Ez a jogharmonizá ció fokozatosan valósult meg, s
természet szerûen érintette az alkohol-, az
ásványolaj- és a dohánytermékek speciális
adóját, a jövedéki adót is.
Ebben a folyamatban nagy fontosságú
esemény volt a tagállamok vámhatárainak
lebontá sa, ami ezen a területen elengedhetetlenné tette a közös adózási elvek megfogalmazását. A jövedéki adózás alapelveit a
Közösség 1992-ben elfogadott irányelve
hatá rozta meg, amelyet alapirányelvnek is
tekintenek.
Hazánkban 1998. január 1-jén lépett
hatályba a jövedéki törvény, amely az adózás szabályait már akkor a közösségi adójogi szabá lyok szerint határozta meg. Magyarorszá gon tehát több mint öt éve mûködik
az EU elôírá saival összhangban lévô adózási rendszer. A jogharmonizációban azonban
még vannak további teendôk, amelyeket
2003 folyamán kell végrehajtani, elsôsorban
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I. Bevezetés
a kezébôl. Az adóharmonizáció éppen ezért
igen érzékeny terület, ahol csak fokozatos
közelít és lehetséges.
Ennek eddigi legjelentôsebb állomása
1993. január 1., amely az Európai Unió történetében mérföldkônek számít. Ettôl az idôponttól szûntek meg a vámhatárok a tagállamok között, s jött létre az unió egységes
belsô piaca. A termékek, az áruk szabadon
áramolhatnak az unión belül anélkül, hogy
az államhatá rokon vámeljárásra, és annak
során – mint korábban – az adók beszedésére kerülne sor. Ahhoz azonban, hogy az egységes belsô piac mûködtetése ne veszélyeztesse az egyes államok számára egyébként
továbbra is saját nemzeti bevételt képezô
jövedéki adók beszedését, egyidejûleg – az
áfa mellett – a jövedéki adóra vonatkozóan
is ki kellett alakítani és hatályba kellett léptetni az ezt garantáló közös adózási elveket,
szabá lyokat. A hatályos közösségi jövedéki
joganyag döntô része 1992. évre datá lódik.

Az 1957-ben aláírt Római Szerzôdésben,
amely létrehozta az Európai Gazdasági
Közösséget, már megfogalmazódtak azok
a rendelkezések (EGK szerzôdés 90–93.
cikk), amelyek alapján az adózásban is elindulhatott a harmonizáció. A szerzôdés a hátrá nyos adóügyi megkülönböztetés általá nos
tilalmának kimondása mellett felhatalmazást adott arra, hogy a forgalmi adókat, a
jövedéki adókat és más közvetett adókat
szabá lyozó jogszabályok harmonizálására
a Tanács – a Bizott ság javaslata alapján, az
Európai Parlamenttel és a Gazdasági és Szociá lis Bizottsággal konzultálva, egyhangúlag
– rendelkezéseket hozzon. Ez nem jelentett
korlátlan felhatalmazást, mivel azt is rögzítették, hogy az említett adók harmonizációja csak a belsô piac megteremtéséhez és
mûködtetéséhez szükséges mértékig valósulhat meg. A kitétel garantálja, hogy a tagállamok megtartsák adófennhatóságukat, amelyet egyetlen állam sem engedne ki szívesen
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II. Az Európai Unió
jövedékiadó-rendszerének alapjai
elv – fektette le, amelyet jövedéki alapirányelvnek is szoktak nevezni.
Az úgynevezett vertikális irányelvek a
harmonizált jövedéki adó hatálya alá vont
három termékkörre külön-külön rögzítik a
jövedéki adók kivetésének, alkalmazásának
adott termékkörre vonatkozó harmonizált
közösségi szabályait. A rendeletek nemzeti
jogalkotás nélkül, egy az egyben alkalmazandó jogszabályok, amelyek a kísérô
okmányok használatát, az adómentességi igazolások rendjét, illetve a tagállamok
denaturálási eljárásait, azok kölcsönös elismerését szabályozzák.

A közösségi jövedékiadó-rendszert megteremtô és mûködtetô uniós jogszabályok
együttese – az úgynevezett jövedéki acquis
– irányelvekbôl, rendeletekbôl, határozatokból és döntésekbôl áll, ezen belül a meghatározók az irányelvek. A jövedéki adózás
alapjait, az általános érvényû, átfogó szabályokat az úgynevezett horizontális irányelv
– a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekrôl és az ilyen termékek tartásáról, mozgásáról és nyomon
követésérôl rendelkezô 92/12 EGK irány-

1. Jövedéki adós
termékkörök és termékek
A közösségi jövedékiadó-rendszer mûködtetésének alapfeltétele, hogy minden tagállam pontosan ugyanazokra a termékekre
alkalmazza a kialakított közös szabályokat.
A 92/12 EGK alapirányelv ezért legelôször
is meghatá rozza a közösségi szintû szabályozás alá vont termékköröket. Ezek: az
ásványolajtermékek, az alkohol és az alkoholtartalmú italok, valamint a dohánygyártmányok (ezeket a termékköröket együtt ABC
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tetteken kívül egyéb termékek re is kivessenek termékadókat, feltéve, ha azok nem okoznak a tagállamok közötti kereskedelemben a
határátlépéskor pótlólagos adminiszt ratív
kötelezett ségeket. Ennek alapján maradhatott fenn például Finnországban az üdítôitalokat, gyümölcsleveket, ásványvizet, Dániá ban
a parfümöt terhelô különadó, amelyet nemzeti fogyasztá si adóként szoktak emlegetni.)

termékeknek is szokás nevezni az alkohol, a
benzin és a cigaretta szavak kezdôbetûinek
összeolvasásával).
A termékkörök konkrét termékekre való
lebontását, a pontos terméklistákat a vertiká lis irányelvek tartalmazzák: az ásványolajokra a 92/81 EGK irányelv, az alkoholokra
és az alkoholtartalmú italokra a 92/83 EGK
irányelv, a dohánygyártmányokra pedig a
95/59 EGK irányelv. A termékek azonosítása az EU kereskedelmi vámtarifája áruazonosító számainak, a vámtarifaszámoknak (úgynevezett CN codes) a megjelölésével tör tént,
kivéve a dohánygyártmányokat. Ez utóbbiak nál az irányelv leírással határozta meg,
hogy milyen termék tekintendô cigarettának, szivarnak, szivarká nak vagy fogyasztá si dohánynak. Az irányelvek a vámtarifaszá mok esetében rögzítik azt is, hogy mely
idôpontban érvényes vámtarifa szerint kell
azokat érteni. A vámtarifaszámokra vonatkozóan az ásványolajtermékek nél az 1994.
október 1-jén, az alkohol és alkoholtartalmú italok termék körnél az 1992. október
19-én fennállt állapotot rögzítették.
(Megjegyezzük, hogy az alapirányelv rendelkezése szerint az egyes tagállamok e
termékek re más – különleges célt szolgá ló
– közvetett adókat is kivethetnek, ha azok
megfelelnek a jövedéki adóra és az áfá ra
vonat kozó adószabá lyok nak. Megengedi
továbbá az alapirányelv azt is, hogy az emlí-

2. A jövedéki adózás
alapelvei, adófelfüggesztés
Az alapirányelv meghatározza az egységesen
alkalmazandó adózási alapelveket, amelyek
közül a legfontosabb az adókötelezettség és
az adófizetési kötelezettség keletkezésének
szabályozása. Eszerint az adókötelezettség
és az adófizetési kötelezettség keletkezése
a jövedéki adó esetében – sajátos módon
– különbözô eseményekhez kapcsolódik, jellemzôen különválik.
Adókötelezettség a jövedéki adót viselô
termékek elôállításával egyidejûleg, illetve
a termékek nek harmadik országból az EU
területére történô behozatalakor (importálá sakor) keletkezik. Az adófizetési kötelezett ség viszont csak a jövedéki termékek
fogyasztás céljára történô kibocsátása idôpontjában válik esedékessé, továbbá akkor,
ha az elô állított adóköteles termék olyan hiányát állapítják meg, amely nem számolható
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el adómentesen. Az adókötelezettség és az
adófizetési kötelezettség keletkezése közötti idôben az adó felfüggesztés alatt áll.
Adófelfüggesztés a terméknek adóraktárban történô elôállítása, feldolgozása, tá rolá sa alatt érvényesülhet, továbbá az adófelfüggesztés mellett végezhetô szállítások
esetében. Ez utóbbi az adóraktárak közötti,
valamint az adóraktárból a bejegyzett vagy
nem bejegyzett kereskedô részére történô
szállítást jelenti. Az adófelfüggesztéssel esik
továbbá egy tekintet alá a jövedéki termék
közösségi vámeljárás alá helyezése, illetve
vámeljá rás alatt tartása az importálást (az
EU területére történt belépést) követôen,
illet ve az exportra (harmadik országba) történô kiszállításkor. Az elôbbi esetek képezik
az irányelv szerinti adó-felfüggesztési eljárást (suspension arrangement).
Egy termék fogyasztásra bocsátása –
amelyhez az adófizetési kötelezettség keletkezése kapcsolódik – akkor következik be,
amikor a termék (szabályos vagy szabálytalan módon) kikerül az adó-felfüggesztési eljárás alól, vagy az adókötelezettség keletkezését (elô állítás, importálás) követôen nem
kerül adó-felfüggesztési eljárás alá.
Az elôzôekbôl következôen az adót ott
kell megfizetni, ahol a fogyasztásra bocsátás
történt. (Ennek a tagállamok közötti forgalmat érintô adózás szempontjából van jelentôsége, amire a késôbbiekben térünk ki.)

3. Adóraktárak,
adóraktári rendszer
A közösségi jövedéki szabályokban – mind
az adózási konstrukció, mind a jövedéki
termékek tagállamok közötti mozgására,
nyomon követésére kialakított rendelkezések szempontjából – kulcsfontossággal bírnak az adóraktárak.

Az alapirányelv elôírja, hogy a jövedéki termékek elôállítása, feldolgozása, tárolása az
adó megfizetéséig csak adóraktárban történhet. Az adóraktárban – amint arról már
szóltunk – a jövedéki adó felfüggesztés alatt
áll. Az adórak tár az a hely, ahol az illetékes
nemzeti hatósá gok által kiadott külön engedély birtoká ban jövedékiadó-köteles termékek elô állítása, adózatlan tárolása, átvétele,
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mok további feltételeket is szabhatnak, de
azokat csak a saját adóraktáraikra érvényesíthetik, a másik tagállamban engedélyezett
adórak tá rt el kell fogadniuk.
Az alapirányelv elôírja, hogy az adóraktárengedélyes köteles nyilvántartást vezetni az
árukészletérôl, valamint a termékmozgásról,
a ki- és betárolásról. Általános követelmény,
hogy az engedélyes járuljon hozzá a hatóság
ellenôrzéséhez. Ebben tehát nem akadályozhatja az ellenôrzô szervet, továbbá, ha a
hatóság kéri, köteles a terméket bemutatni.
Végül általá nos érvényû elôírás az is, hogy
az adórak tár-engedélyesnek garanciát kell
adnia arra vonatkozóan, hogy a felfüggesztett adó megfizetésre kerül. A tagállamok
közötti, adófelfüggesztéssel végzett szállítások esetében a biztosíték nyújtás kötelezô.
Ez alól a tag állami szabályozások sem adhatnak felmentést.
A tagállamok – közösségi elôírások figyelembevételével kialakított – gyakorlata szerint az illetékes hatóság az engedélyezési
eljá rás során alapos vizsgálatnak veti alá a
kérelmet benyújtó cég eddigi mûködését és
a ter vezett jövedéki tevékenységét, mindezek körülményeit.
Az adóraktári engedély visszavonásáról a
Bizottság idôközben megszületett ajánlá sa
szól. Eszerint az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedély kiadásának feltételei már
nem teljesülnek, a megállapított jövedéki biz-

kiadá sa végezhetô. Létesíthetôk olyan adórak tá rak is, amelyek csak a jövedéki termékek adózatlan tárolására szolgálnak. Ezek
gyakorlatilag az úgynevezett kereskedelmi
adórak tá rak, ahol a késztermékeket adózatlanul kereskedelmi forgalmazás céljából
tartják.

Az egyes tagállamok által engedélyezett
( jóvá hagyott) adóraktárak nemcsak nemzeti
szinten, de a közösségen belül is jogosultak
a jövedéki termékek szállítására és fogadásá ra adófelfüggesztés mellett.
Az adóraktárak létesítése, mûködése feltételek hez kötött. Ezek között vannak olyanok, amelyeket kötelezô érvénnyel az alapirányelv határoz meg, s vannak a Bizottság
ajánlá sá ban szereplô, kötelezô erôvel nem
bíró elôírá sok. Ezenfelül az egyes tagálla-
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tárolhatják vagy adhatják el, ha a termékek
után az adót megfizették.
A bejegyzett és a nem bejegyzett kereskedô között az a különbség, hogy az elôbbi
állandó jelleggel végezheti e tevékenységét,
míg az utóbbi erre alkalmanként, egy-egy
beszerzés tekintetében jogosult.
A bejegyzett kereskedônek engedélye van
adófelfüggesztéssel szállított jövedéki termékek rendszeres fogadására másik tag államból. Az engedély megszerzésével egyidejûleg regisztrálják, s szerepelni fog a közösségi
adatbázisban (lásd SEED-rendszer, errôl a
késôbbiekben szólunk). A bejegyzett kereskedôk re az alapirányelv az adóraktári engedélyesekhez hasonló követelményeket ír elô
(biztosítéknyújtás a jövedéki adó megfizetésére, nyilvántartás vezetése a fogadott termékekrôl, hozzájárulás a hatóság ellenôrzéseihez, a termék bemutatása a hatóságnak),
s a tagállamok ebben az esetben is meghatározhatnak egyéb feltételeket.
A nem bejegyzett kereskedô csak alkalmanként fogad jövedéki termékeket, az adófelfüggesztéssel szállított jövedéki termék
fogadá sá ra csak mindig egy konkrét ügylet
vonatkozá sá ban szerez jogosultságot. Az
ilyen kereskedôket nem regisztrálják, nem
szerepelnek a közösségi adatbázisban. Jogosult sá guk megszerzéséhez még az áru feladá sa elôtt nyilatkozatot kell tenniük a tagállamuk adóhatóságának arról, hogy az

tosíték ra nincs fedezet, az engedélyes az elôírt kötelezettségeket, rendelkezéseket ismételten megszegte vagy bûncselekményben
vett részt, adócsalást illetôleg adómegkerülést követett el.

4. Bejegyzett és
nem bejegyzett kereskedô
A jövedéki termékek adófelfüggesztéses
szállítá sa a Közösségen belüli árumozgások esetében elsôdlegesen az adóraktári
rendszerben, az egyes tagállamok adóraktárain keresztül, az adóraktárak között történik. Az áruk szabad áramlását – egyfelôl
– a kereskedelmi adóraktárak létesítésének lehetôsége szolgálja. Emellett a jövedéki termékek egyik tagállamból a másikba
adófelfüggesztéssel történô eljuttatására
létrehozták a bejegyzett kereskedô és a
nem bejegyzett kereskedô jogintézményét.
Ennek lényege, hogy az ilyen jogi státust
szerzô kereskedô jogosult arra, hogy másik
tag államból adófelfüggesztéssel (adómentesen) jövedéki terméket szerezzen be, azonban – az adóraktárakra vonatkozó szabá lyoktól eltérôen – a termék fogadását (átvételét)
követôen a tagállamban elôírt adó azonnal
esedékessé válik (megfizetni az adott tag állam szabályai szerint kell). A jövedéki termékeket a bejegyzett kereskedôk és a nem
bejegyzett kereskedôk tehát csak akkor
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ben tá masztott követelmények közös szabá lyait az alapirányelv tartalmazza: biztosítékot kell nyújtania a címzett tagállama által
meg állapított feltételek szerint, az áruk átvételekor meg kell fizetnie a címzett tagállamban esedékes jövedéki adót az ott érvényben
lévô eljárási szabályok szerint, nyilvántartást kell vezetnie az áruk szállításáról, értesítenie kell a hatóságot a termék átvételének
helyérôl. Emellett a tagállamok az adóbeszedés biztonsága érdekében ebben az esetben
is további feltételeket határozhatnak meg.
Adóképviselô alkalmazására a csomagküldô kereskedelem esetében is van mód.
A távolba eladó kereskedésnek is nevezett
csomagküldés esetén az alapirányelv szerint
a jövedéki termékre a címzett tagállamban
érvényes adót kell megfizetni, s az adófizetésre a feladó kötelezett (a feladás helyén
megfizetett adó visszaigényelhetô). A csomagküldô kereskedô adóképviselôként felkérhet a címzett tagállamban bejegyzett
személyt az ott keletkezô adófizetési kötelezett ségének rendezésében való közremûködésre (beleértve az adóhatóság igazolásá nak beszerzését az adó megfizetésérôl és
visszajuttatá sát). A csomagküldô kereskedô
nevében és helyette ez esetben az adóképviselô jár el. Rá vonatkozóan az alapirányelv
nem határoz meg feltételeket. Az alapirányelv a tagállamok számára írja elô olyan szabá lyok érvényesítését, amelyek szavatolják

adót megfizetik, garanciát kell adniuk erre,
s szintén tûrniük kell, hogy a hatóságok
ellenôrzéseik során meggyôzôdjenek a termék tényleges átvételérôl és a rá vonatkozó
jövedéki adó megfizetésérôl. A tagállamok a
nem bejegyzett kereskedôkre is elôírhatnak
további feltételeket.

5. Adóképviselô
Az adóképviselô státust arra „találták ki”,
hogy az egységes belsô piac létrejöttét követôen a jövedéki termékek Közösségen belüli
kereskedelméhez az eddig ismertetetteken
kívül további lehetôséget, alternatív megoldást kínáljon, az adózás sérelme nélkül
érvényt szerezve az áruk szabad áramlá sa
elvének.
Az adóképviselô arra jogosult, hogy a tényleges vevô (címzett) helyett elintézze a más
tag államból beszerzett termék jövedékiadó ügyeit. Az adóképviselô elsôdlegesen a
bejegyzett és a nem bejegyzett kereskedô
által lebonyolított szállításokban kap szerepet, helyettük intézi a más tagállambeli
adórak tárból adófelfüggesztéssel szállított
termékek után az adó megfizetését, ô áll
közvetlen kapcsolatban az adóhatósággal.
Az adóképviselôként alkalmazni kívánt személyt a feladó adóraktár-engedélyesnek kell
kijelölnie, de az engedélyt a címzett tagállam
hatósá ga adja ki. Az adóképviselôvel szem-
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szállítási biztosíték esetében az alapirányelv
azt is meghatározza, hogy kinek kell a biztosítékot nyújtania. Alapesetben a feladó adórak tár-engedélyesének jövedéki garanciá ja
szükséges, de a garancia egyetemleges biztosítására is kötelezni lehet a feladót és a szállítót, valamint az áru tulajdonosát és a címzettet. További szabály, hogy a biztosítéknak
a Közösségen belül mindenhol érvényesnek
kell lennie. A szállítási biztosíték nyújtása
alól egyetlen esetben ad felmentést az alapirányelv: az ásványolajok tengeri úton vagy
csôvezetéken végzett szállítása esetében.
A biztosíték formájára és nagyságrendjének meghatározására nincsenek közös szabá lyok, a módszer tagállamonként változik.
Jellemzô azonban a tagállamok gyakorlatá ra,
hogy a teljes adótartalmat fedezô biztosítékot kérnek a szállításnál, és egy hónapnyit a
tevékenységi biztosíték esetében a termelésre, készletezésre. Általános gyakorlat továbbá, hogy a szállítási biztosítéknál a feladó
tagállamban alkalmazott adómérték alapján
határozzák meg a biztosíték összegét.

az adónak a címzett tagállamban történô
megfizetését (adófizetés garanciája), illetve
a termék mozgások ellenôrizhetôségét (nyilvántartás vezetése a termékértékesítésrôl).

6. Jövedéki
biztosíték
A jövedéki biztosíték célja az adófelfüggesztésbôl adódó kockázatok kivédése. Az alapirányelv csak keretszabályokat fogalmaz
meg a jövedéki biztosítékra, a részletes szabá lyok elôírá sát, a biztosítéknyújtás konkrét feltételeinek meghatározását a tagállamok ra bízza.
Az alapirányelv egyrészt az adóraktárakra
vonatkozó, másrészt az árumozgásról rendelkezô szabályozás keretében foglalkozik
a biztosítékokkal. Különbséget tesz a tevékenységre nyújtott biztosíték és a jövedéki
termékek szállítása esetén szükséges biztosíték között. A tagállamok, amennyiben azt
szük ségesnek tartják, elôírhatnak a tevékenység folytatásához kapcsolódó biztosítékot, amely a jövedéki termékek gyártása,
feldolgozása és tartása során felmerülô kockázatok kivédésére szolgál. A tevékenységi
biztosíték megkövetelése tehát nem kötelezô, ellentétben a jövedéki termékek tagállamok közötti – adófelfüggesztéssel végzett
– szállítá sa esetén nyújtandó biztosítékkal.
Az unión belüli árumozgásra megkövetelt

7. Adómentességek
Az egységes piac megfelelô mûködése érdekében közösségi szinten szabályozzák a kötelezô és az adható adómentességek körét.
Az alapirányelv az általános érvényû (nem
termékfüggô) adómentességeket határozza
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meg. Ezek a diplomaták, a diplomáciai, konzuli testületek és tagjai, a nemzetközi szervezetek, a NATO fegyveres erôi és polgá ri
alkalmazottai által felhasznált jövedéki termékek re terjednek ki, valamint az olyan,
nem tag államokkal vagy nemzetközi szervezetek kel kötött megállapodásokban rögzített fogyasztás tekintetében, amelyre e megállapodá sok áfa-mentességet biztosítanak.
Az adómentesség utólagos adóvisszatérítés
formá já ban is érvényesülhet, s az egyenértékûnek tekintendô a közvetlen adómentességgel.

Az egyes termékköröket szabályozó vertikális irányelvek további mentességeket hatá roznak meg. Ezek lehetnek kötelezô – minden
tagállamban egyaránt érvényesülô – mentességek, mint például a repülési célra vagy a
közösségi vizeken a hajózásban felhasznált
üzemanyag, illetve a teljesen denaturált alkohol esetében. Másrészt vannak vá lasztható
– a tagállamok mérlegelésétôl függôen alkalmazott – mentességek, mint példá ul a vasúti
szállításhoz felhasznált üzemanyag vagy az
ipari és kertészeti célok ra használt denaturált
feldolgozott dohány áruk tekintetében.
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III. Adózási és eljárási szabályok az unión
belüli termékforgalomban
Mint az eddigiekbôl látható, a jövedéki termékek tagállamok közötti szabad áramlá sának kereteit a nemzeti szinten létrehozott és
mûködtetett adóraktári rendszer közösségi
szintre való kiterjesztésével, s ennek révén
a jövedéki adózás alapelveinek, így az adófelfüggesztésnek a Közösségen belüli árumozgá sok esetében való érvényesítésével, az
erre vonatkozó szabályozás kialakítá sával

teremtették meg. A közösségi szintû adórak tá ri rendszert a tagállamok által engedélyezett adórak tá rak képezik, így a különbözô tag államok engedélyezett adórak tárai
között lebonyolított áruszállítás is adófelfüggesztéssel végezhetô, nemcsak az országhatá rokon belüli szállítások. A bejegyzett és
a nem bejegyzett kereskedô jogintézményének létrehozása is kifejezetten az adó-felfüggesztési rendszer közösségi szintre való
kiterjesztését, mûködtetését célozva történt, hasonlóan az adóképviselôkre vonatkozó szabá lyozás megalkotásához.

1. Rendeltetési ország elv
szerinti adózás
A jövedéki adó a termék fogyasztásra bocsátá sával válik kivethetôvé. Ez az alapelv a tagállamok közötti forgalomban részt vevô termékek esetére lefordítva azt jelenti, hogy az
adót abban a tagállamban kell megfizetni, az
ott érvényes adómértékek szerint, ahol a terméket fogyasztásra bocsátják (vagyis ahol a
termék kilép az adó-felfüggesztési eljárásból). Más szóval: a jövedéki adóztatás az
unióban a rendeltetési ország elvén alapul.
Ennek gyakorlati megvalósítására szolgál
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• az adózatlan termékek kereskedelme esetén az adófelfüggesztés alkalmazása a
tag államok közötti relációban is;
• az adózott termékek kereskedelme esetében az adó megfizetésére és a korábban
megfizetett adó visszaigénylésére kialakított szabályozás.

liter, sör 110 liter), s a magánszemély saját
maga szállítsa a másik tagállamból származó terméket. Figyelembe kell venni továbbá
a személy jogi státusát, a beszerzés indokát,
a jövedéki termék bizonylatait is. Mindezen
körülmények döntik el, hogy a származási
ország elv vagy a rendeltetési ország elv szerint kell-e adózni a beszerzett termék után.

2. Adófelfüggesztés
alkalmazása a Közösségen
belüli szállításra

A rendeltetési ország szerinti adózás szabálya alól egyetlen kivétel van: a magánszemélyek magáncélú beszerzése másik tagállamból. Ebben az esetben a beszerzés helye
szerinti adó terheli a terméket (származási
ország elv). A magáncél megvalósulásának
kritériuma, hogy a mennyiség ne haladja meg
az irányelvben rögzített kereskedelmi mennyiséget (például cigaretta 800 szál, alkohol 10
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A jövedéki termékek az unión belül adófelfüggesztéssel az egyik tagállam adóraktá rá ból a
másik tagállam adóraktárába, vagy az egyik
tag állam adóraktárából egy másik tagállam bejegyzett/nem bejegyzett kereskedôje
részére szállíthatók. Ezekben a relációkban
nem jelent gondot a rendeltetési ország elv
érvényesítése, mivel a termék adózatlanul, a
származá si ország adójának felszámítá sa
nélkül mozog. Az adót a fogadó tag állam
adórak tá ra fizeti meg, amikor a terméket
forgalomba bocsátja (olyan relációban értékesíti, amelyre a továbbiakban már nem
ér vényesül az adófelfüggesztés), illetve a
bejegyzett/nem bejegyzett kereskedô a termék fogadá sakor, átvételekor.
Tekintettel arra, hogy az adófelfüggesztés rendszerébôl történô szabálytalan kilépés ( jogsértés) is fogyasztásra bocsátást

jelent, az adót akkor is meg kell fizetni, ha
a termék a szállítás során eltûnik. Ebben az
esetben a terméket abban a tagállamban
kell fogyasztásra bocsátottnak tekinteni,
ahol az eltûnt, ha pedig ez nem állapítható
meg, akkor ott, ahol az eltûnést felfedezték,
illet ve végsô soron a feladó tagállamban. Az
adóra az elôbbiek szerinti tagállam (az, ahol
eltûnt, ahol felfedezték vagy a feladó tagállam) jogosult, s az adót a tagállamban elôírt
adómérték alapján kell megfizetni (a biztosítékból teljesíteni).
A feladó tagállam adóraktára mentesül a
felfüggesztett adó megfizetése alól, ha a termék átvételét a címzett adóraktár visszaigazolja. Az adó alóli mentesülés a visszaigazolt
mennyiségre vonatkozik. Ezenfelül a szállítás során keletkezett veszteségek közül leírható a vis maior miatti, valamint a fogadó tag állam szabályai szerint elszámolható
hiány. Az e feletti veszteségre viszont a feladó nem szerez mentesülést az adó alól, így
azt a saját tagállamában meg kell fizetnie.
Jövedéki termék a Közösségen belül adófelfüggesztéssel csak biztosíték fedezete
mellett, minden tagállamban érvényes biztosíték kal és az alapirányelvben, valamint
a 2719/92 EGK bizottsági rendeletben szabá lyozott okmánnyal szállítható. Az alkalmazandó szállítási okmány az úgynevezett
adminisztratív kísérôokmány (Accompanying Administrative Document – AAD), amely

13

egyút tal a jövedéki termék átvételének
visszaigazolá sá ra is szolgál. Egyezô adattartalom esetén az AAD helyett kereskedelmi
okmány is használható.
Rendkívül fontosak az AAD visszaküldéséhez kapcsolódó szabályok, tekintettel
arra, hogy az adófelfüggesztés alóli mentesülés ehhez kötött. Ezért az alapirányelv elôírja, hogy a fogadó adóraktár a termék átvételét követô 15 napon belül köteles a feladó
adóraktárnak visszajuttatni az AAD átvételét igazoló, megfelelôen kitöltött példányát.
Ez szükséges továbbá ahhoz is, hogy a szállításra adott jövedéki biztosíték felszabadítható legyen.
A kísérôokmány automatikus vagy elektronikus adatfeldolgozó rendszerrel is kiállítható. Ilyen esetekben a hatóságok engedélyezhetik a feladónak, hogy az okmányt
saját aláírása helyett speciális bélyegzôvel
lássa el. A feladó erre akkor kap engedélyt,
ha írásban kijelenti, hogy az ilyen bélyegzôvel ellá tott kísérôokmányok fedezete alatt
szállított termékekre vállalja a teljes kockázatot.
Csôvezetéken történô szállítás esetén az
érintett tagállamok megegyezhetnek és engedélyezhetik, hogy számítógépes eljárással
készüljön a feladó és a címzett adóraktára
között szállított áruk fajtájára és mennyiségére vonatkozó bejelentés, amely ezáltal a
kísérôok mányt helyettesíti.

3. Adózott jövedéki
termékek szállítása a
Közösségen belül
A már megismert általános alapelv szerint
a jövedéki adót meg kell fizetni, ha a terméket fogyasztásra bocsátják (ha kilép az adófelfüggesztés rendszerébôl). Az adott tagállam a saját adótörvényei alapján megállapítja
és kiszabja a jövedéki adót. A tagállamokban így eredetileg adózottá váló termékek
Közösségen belüli mozgásának, más tagállam kereskedôje általi beszerzésének azonban nem lehet akadálya az említett adózási
elv érvényesítése, ezért erre a relációra sajátos adózási rendelkezéseket kellett hozni.
Az alapirányelv erre vonatkozó rendelkezése szerint az egyik tagállamban már fogyasztásra bocsátott (adózott) jövedéki termék
másik tagállambeli kereskedelmi célú beszerzése, illetve birtokban tartá sa ez utóbbi tagállamban adófizetési kötelezett ség alá esik.
Ennek kimondásával itt is ér vényre jut a
rendeltetési ország elve. Ugyanak kor – a
kettôs adóztatás elkerülése érdekében – az
alapirányelv lehetôvé teszi az elsô tag államban megfizetett adó visszaigénylését, amihez több feltételt támaszt mind az eladóval,
mind a vevôvel szemben.
Eszerint a vevônek még az áru elküldése elôtt bejelentést kell tennie az illetékes
hatóságnál, hogy más tagállamból jövedéki
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terméket fogad, és egyidejûleg biztosítékot
kell adnia a fizetendô adóra. Az áru fogadását követôen az adót meg kell fizetnie, és
köteles lehetôvé tenni a hatósági ellenôrzést.
További kötelezettsége, hogy haladéktalanul
vissza kell igazolnia az eladónak a szállítmány átvételét.
Az eladó az adózottan más tagállamba szállított terméke után akkor kaphatja
vissza a saját adóhatóságától az adót, ha
még a feladás elôtt benyújtja adó-visszaigénylési kérelmét, amelyhez csatolni kell az
adó megfizetésének igazolását is. Az adót
a hatóság azt követôen téríti vissza, ha az
eladó bemutatja a hatóságnak az áru átvételének és annak a visszaigazolását, hogy a
vevô az adót ténylegesen megfizette.
Ez az eljárás meglehetôsen bonyolult és
költ séges, ezért nem ez a jellemzô a tagállamok közötti kereskedelemben. Erre az esetre a nettó számlázás gyakorlata alakult ki,
amely azonban csak stabil partneri kapcsolatokban mûködik nagyobb kockázat nélkül.
Az adózott termékek forgalmának sajátos esete a csomagküldô kereskedelem
(távolba eladás), amelyrôl az adóképviselôk
intézményének bemutatása kapcsán már
tet tünk említést. Csomagküldô kereskedelmet az a személy folytat, aki adózott terméket más tagállamba szállít, és a szállítást maga végzi vagy bonyolítja, és ehhez a
saját tagállamában a hatóságtól engedélyt

szerzett. A csomagküldô kereskedônek
az elküldött árura a fogadó tagállamban
adókötelezettsége keletkezik (rendeltetési
ország elv). Az adót az ott hatályos adómértékkel kell az átadáskor megfizetnie.
A kettôs adózás elkerülése érdekében
a saját tagállamában megfizetett adót
visszakérheti, ha a szállítást a saját adóhatóságánál elôzetesen bejelentet te és
igazolja az adónak a fogadó tag államban
történt megfizetését. Szük séges továbbá,
hogy garanciát adjon a fogadó tag államban
kelet kezô adófizetési kötelezett ségének
teljesítésére, és nyilvántartást vezessen
az áruszállítá sok ról. Tekintettel az eljá rás
nehézkességére, a jellemzô gyakorlat az
adóképviselô alkalmazásával lebonyolított
csomagküldés, amivel áthidalható, hogy az
adóalany egy másik tagállam adóhatósá gával szemben köteles elszámolni.

A tagállamok az adóvisszatérítésre az említetteken kívül további – az uniós rendelkezésekkel összhangban levô – részlet szabá lyokat is
megállapíthatnak annak érdekében, hogy a
csalásoknak, visszaéléseknek elejét vegyék.
Az adózott termékek közösségen belüli
szállítá sát kísérô okmány az úgynevezett
egyszerûsített kísérôokmány (EKO; Simplified Accompanying Administrative Document
– SAAD), amelynek alkalmazását az alapirányelv, valamint a 3649/92 EGK bizottsági rendelet írja elô, illetve szabályozza. Az EU-ban
alkalmazott egyszerûsített kísérôokmány
rendeltetése eltér a hazai EKO alkalmazásá tól. Az EKO a szabadforgalomba bocsá tásnak és az adófizetési kötelezettség be álltának az okmánya. Funkciójuk abban azonos,
hogy az adó visszaigénylésének, az adózott
beszerzésnek és az adó megfizetésének igazolá sá ra szolgálnak.
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IV. Jövedéki termékek kereskedelme
harmadik országokkal
A jövedéki adózás közösségi szabályai szerint importálás a harmadik országból történô behozatal. Amennyiben a jövedéki termék
a közösségi vámeljárás keretében lép be
belföldre, az importálás a közösségi vámeljárás lezárásával, a jövedéki termék vámjogilag szabadforgalomba bocsátásával egyidejûleg valósul meg, a közösségi vámeljárás alatt
tartott terméket azonban úgy kell tekinteni,
mint amelyre a jövedéki adó felfüggesztés
alatt áll. A jövedéki igazgatás a vámeljárás
befejeztével veszi át a termék feletti felügyeletet. Ha a vámeljárást követôen a termék
nem kerül adóraktárba, nincs adófelfüggesztés, és a vámjog szerinti szabadforgalomba
bocsátás az adó kiszabása mellett történik.
Ha a termék adóraktárba került, a vámeljárásban nem vetik ki az adót, s a termék a
jövedéki szabályok szerinti adófelfüggesztés
alá kerül. Ezt követôen pedig már az általános szabályok szerint, a termék további sorsá tól függôen kell az adózást teljesíteni.
A közösségi szabályozás értelmében az
exportálás az unió területét elhagyó, harmadik országba irányuló kivitel. Az export célra adórak tárból feladott, harmadik országba egy vagy több tagállamon keresztül kivitt
termékek az unión belül adófelfüggesztés-
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sel szállíthatók. Amennyiben a termékeket
ténylegesen kiléptetik az unió területérôl, a
felfüggesztett adókötelezettség megszûnik.
A kiléptetést a határvámhivatalnak kell igazolnia az adófelfüggesztéses szállításnál
alkalmazandó kísérô okmányon (AAD vagy
kereskedelmi okmány), amelyet a határvámhivatal köteles a feladónak (exportálónak)
viszaküldeni.
A harmadik országot érintô árumozgások
különbözô eseteiben az okmányolásra, illetve az eljárásra vonatkozó fontosabb szabályok az egyes forgalmi irányonként a következôkben foglalhatók össze.
1. eset: A terméket az EU vámhatárán vámkezelik, a jövedéki adót megfizetik és a terméket másik tagállamba szállítják.
A jövedéki adót a vámkezelés helye szerinti tagállam adótételével szabják ki, ehhez
csak vámokmányt használnak, jövedéki
okmá nyt nem. A szabadforgalomba került
jövedéki terméket ezután másik tagállamba
szállítják, ahol fogyasztásra kerül. Ott ugyancsak meg kell fizetni az adót, de az elôzôleg
már megfizetett jövedéki adó visszaigényelhetô. A visszaigénylés azonban csak SAADokmány alapján történhet, tehát a vámkezelést követô szállításra SAAD-ot kellene

kiállítani a vámhatáron, ami nehezen kivitelezhetô. Ez az eljárás továbbá azért sem jellemzô, mivel nem rentábilis a finanszírozása,
ugyanis kétszeres adófizetés elôzi meg az
adóvisszaigénylést.
2. eset: Vámhatárról a beléptetô tagállam adóraktárába továbbítják az árut.
Az árutovábbítás adófelfüggesztéssel, a
jövedéki adó megfizetése nélkül történik.
Ok mányként vámok mányt (T1) használnak,
a határtól az adórak tárba az árutovábbítás
ebben az esetben kizárólag a vámjog szerint,
vámeljá rásban valósul meg.
A határátkelôn a címzett adóraktár adórak tá ri engedélyének fénymásolatát kell
bemutatni.
3. eset: Vámhatárról másik tagállam adórak tá rá ba továbbítják az árut.
Az árutovábbítás a vámhatárról a másik
tagállam adóraktárába adófelfüggesztéssel,
a jövedéki adó megfizetése nélkül történik.
Okmányként vámokmányt (T1) használnak
(amennyiben az egyezmény lehetôvé teszi

– érzékeny árunak minôsülô jövedéki termékek nél – egyedi, teljes garanciával). Jövedéki
termékkísérô okmány (AAD) nem kerül kiállításra, az árutovábbítás kizárólag vámjogi
intézmény ebben az esetben.
4. eset: A vámhatáron beléptetett terméket tranzitáruként továbbítják unión kívüli
országba.
Az árutovábbítás EU-n kívüli országból
EU-n kívüli országba történik, a továbbított jövedéki termék az unióban tranzitáru.
A szállítás okmánya a tranzitegyezmény szerinti T1 okmány. Abban az esetben, ha a
szállítás több tagállamon keresztül történik,
akkor a kialakult gyakorlat szerint a T5-ös
okmányt is kiállítják.
5. eset: Az adózatlan jövedéki terméket
tagállam(ok)on keresztül EU-n kívüli országba szállítják.
Az árutovábbítás adóraktárból másik tagállam(ok)on keresztül EU-n kívüli, harmadik
országba történik. A jövedéki termék AAD
okmánnyal kerül továbbításra.
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V. Jövedéki ellenôrzési rendszerek
A jövedéki termékek országhatáron átnyúló
mozgásának, illetve a jövedéki termékek utáni adózásra kialakított közösségi adószabályok betartásának ellenôrzésére és érvényesítésére az unió kialakította és folyamatosan
fejleszti információs és ellenôrzési rendsze-

rendszer (System for Exchange of Excise
Data, jövedéki adatcsere rendszer) képezi.
Az ellenôrzések, illetve az együttmûködés
az MVS-rendszer (Movement Verification
System, árumozgás ellenôrzési rendszer),
az EWSE-rendszer (Early Warning System
for Excise, jövedéki elôértesítési rendszer),
valamint a kölcsönös segítségnyújtás (MA –
Mutual Assistance) keretében folyik.

1. ELO-iroda

reit, amelyek átvették az egységes belsô
piac létrejötte elôtt a vámhatárokon lefolytatott vámellenôrzés és -eljárás szerepét.
A tagállamok jövedéki igazgatásainak
együttmûködésére a szervezeti keretet a
valamennyi tag államban létrehozott, úgynevezett ELO-irodák (Excise Liaison Office,
jövedéki kapcsolattartó iroda) adják. Az informá ciós bázist jelenleg az úgynevezett SEED-
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Az ELO-irodák elsôdleges felelôssége és tevékenysége a tagállamok jövedéki igazgatá sai
közötti együttmûködés lebonyolítása. A jövedéki igazgatás központi szintjén helyezkednek el, minden nemzetközi összefüggésû jövedéki ügyben kapcsolattartók befelé és kifelé
egyaránt. Ennek során mûködtetik, illet ve
koordinálják az MVS, az EWSE és a SEED
rendszereket. Fogadják és intézik a tag államokból érkezô megkereséseket, illetve saját
igazgatásuk kezdeményezései alapján lebonyolítják a megkereséseket a többi tag államhoz. Az ELO-irodák az ellenôrzési és árumozgási eljá rá sok mûködésérôl statisztiká kat,
kimutatá sokat készítenek az Európai Bizottság részére. Informá ciókat nyújtanak továbbá a SEED-rendszeren keresztül a gazdasá gi

szereplôknek az unión belüli szállítások hoz,
így a kereskedôk számára fontos informá cióforrásul szolgálnak.
A jövôbeni fejlesztésekkel kapcsolatban
meg kell említeni, hogy tervezik az EMCSrendszer (Excise Movement Control System,
jövedéki ellenôrzô rendszer) kialakítását. Ez
a szá mítógépesített, komplett jövedéki ellenôrzô rendszer az összes eddigi jövedéki ellenôrzô és informá ciós rendszert magában foglalja, s lehetôvé teszi valamennyi unión belüli
árumozgás elektronikus úton való nyomon
követését.

2. SEED-rendszer
Az alapirányelv elôírja, hogy a SEED-rendszert, azaz a jövedéki adatcsere rendszert
minden tag államnak mûködtetnie kell. A tagállamok nak olyan elektronikus adatbá zist
kell fenntartaniuk, amely tartalmazza valamennyi tag állam adóraktár-engedélyesét és
bejegyzett kereskedôjét, vagyis mindazokat
a gazdasá gi szereplôket, akik az unióban
jogosultak a jövedéki termékeket más tagállamból adófelfüggesztéssel fogadni. Az
adatbá zisnak részét képezi továbbá az adórak tárként engedélyezett helyiségek jegyzéke. A SEED adatbázisa egyrészt az adott
tag állam elôbbiek szerinti saját adatállomá nyá ból, másrészt a többi tagállam által
rendelkezésre bocsátott adatokból épül fel.
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A rendszerben található adatok mindegyik
tag állam illetékes hatósága számára hozzáférhetôk, abból a gazdasági szereplôknek a
kért információk megadhatók.
A SEED-rendszer alapja az adófelfüggesztéses szállításra jogosultak azonosítására
szolgá ló jövedéki regisztrációs szám. Ez a
szám megkönnyíti a hatóságok és a gazdasági szereplôk számára, hogy az adatbázisban
nyilvántartott, engedéllyel rendelkezô jövedéki alanyok ról hiteles, naprakész információt
szerez zenek. Az engedélyszám felépítése
azonban jelenleg még eltérô az egyes tagállamokban, egységesítése folyamatban van.
Az adatokat a tagállamok rendszeresen
továbbítják a többi tagállamnak, havonta
frissít ve, aktualizálva a rendszert.

3. MVS-rendszer
Az MVS, azaz az árumozgás ellenôrzési rendszer mûködtetésének jogi alapját az alapirányelv azon rendelkezése képezi, amely
szerint az egyik tagállam illetékes hatósá ga
felkérheti egy másik tagállam illetékes hatósá gát arra, hogy az alkoholra és alkoholos
italok ra, az ásványolajtermékekre, valamint
a dohány termékek re vonatkozóan az adózás szempontjá ból minden jelentôs információt megadjon.
Az árumozgás ellenôrzési rendszer a jövedéki termékek mozgásának utólagos ellenôr-

zésére szolgál. Az MVS lehetôvé teszi, hogy
az ellenôrzô hatóságok az árukísérô okmányokban megnevezett feladó és a terméket
fogadó címzett között történô jövedéki árumozgások tényleges megvalósulását – az
adófelfüggesztés alóli mentesülés vagy az
adóvisszatérítési kérelem elfogadása elôtt –
ellenôrizzék. A gyakorlatban az MVS-t általában akkor használják, ha a címzett adóraktár vagy bejegyzett kereskedô nem küldi
vissza az AAD harmadik példányát.
Az MVS jelenleg még papíralapon mûködik, levél vagy fax útján biztosítja a Közösségen belüli árumozgás ellenôrzését, s konk rét
kérések alapján egyszerû informá ciócserét
biztosít.

4. EWSE-rendszer
Az EWSE-ben, azaz a korai figyelmeztetô
rendszerben – az MVS-tôl eltérôen – az árumozgást megelôzôen, még a szállítmány elindulása elôtt, de legkésôbb a szállítás megkezdésének idôpontjában érkezik jelzés az
ellenôrzés szükségességérôl. A rendszer kockázatelemzésen alapul. Az olyan szállítások
esetében, amelyeknél jelentôsebb jövedéki
tör vénysértés, adócsalás feltételezhetô, az
indító tagállam ELO-irodája – saját kezdeményezés vagy a kitároló adóraktár felügyeletét ellátó hivatal jelzése alapján – információt, illetve figyelmeztetô üzenetet küld a

rendeltetési hely szerinti tagállamba a jövedéki termék feladásáról. Így a fogadó állam
hatósága még idejében tudomást szerez a
szállításról, s megteheti a szükséges intézkedéseket.
Jelenleg a tagállamok saját mérlegelés
alapján élnek a rendszer adta lehetôséggel.
A Bizott ság e téren is tervezi az egységes
szabá lyozás bevezetését. Az elképzelések
szerint kötelezô lesz a figyelmeztetô üzenet
küldése a 80 térfogatszázaléknál magasabb
alkoholtartalmú, nem denaturált etil-alkohol és a szeszes italok, továbbá a cigaretták
esetében, amennyiben a szállítmány jelentôs
adókockázatot képvisel, vagy ha a szállított
mennyiség meghaladja alkohol esetében legalább a 2000 hektolitert, a szeszes italok esetében az 1200 litert, a cigaretták esetében
az 500 ezer darabot.

5. Kölcsönös segítségnyújtás
a tagállamok között
A jövedéki adók ellenôrzése terén mûködô
kölcsönös segítségnyújtás (Mutual Assistance) a közvetlen és közvetett adózás
területén zajló kölcsönös segítségnyújtásról
szóló 77/799 EGK tanácsi irányelv rendelkezésein alapul. Ezen irányelv értelmében
a tag államok hatóságai kicserélhetnek egymással minden olyan információt, amely lehetôvé teszi a hatálya alá tartozó adók korrekt
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megállapítását. A megkeresett tagállam illetékes hatósága gondoskodik a kért információ megszerzéséhez szükséges vizsgálatok
elvégzésérôl.
Az információcsere történhet automatikusan, spontán módon vagy kérelem alapján.
Automatikus azokban az esetekben, amelyek
csoportját a tagállamok elôre meghatá rozták konzultá ciós eljárás keretében. Spontán
az informá ciócsere, ha indokoltan feltételezhetô, hogy adóveszteség áll fenn, vagy az
adófizetésre kötelezett személy olyan tevékenységet végez, amely adómegkerülést valószínûsít. Ekkor a tagállam illetékes hatósá ga
elôzetes kérés nélkül megadja az informá-
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ciót. Kérelemre a megkeresett hatóság az
egyedi adóüggyel kapcsolatos tájékoztatást
köteles megadni. A megkeresésében kért
informá ciót a megkeresett hatóság külön
eljá rás eredményeként is beszerezheti. Az
adatokat titkosan kezelik, nem használhatók
fel adóztatá son kívüli más célra, és csak a
közvetlenül érintett személyek számára hozzáférhetôk.
Megtagadható az információnyújtás, ha
annak megadása ellenkezik a közérdekkel,
üzleti, ipari vagy szakmai titkot sért, vagy
ha a kérést benyújtó állam nem merítette ki
saját, rendes körülmények között rendelkezésre álló tájékozódási lehetôségét.

VI. Vertikális irányelvek:
termékkörök szabályozása
1. Alkoholtermékek
Az alkoholtermékekre közvetlenül alkalmazandó, termékspecifikus rendelkezéseket az
alkohol és az alkoholos italok jövedéki adószerkezeteinek harmonizálásról szóló 92/
83 EGK tanácsi irányelv, továbbá az alkohol és az alkoholos italok jövedéki adókulcsainak egységesítésérôl szóló 92/84 EGK
tanácsi irányelv, valamint az alkohol jövedéki adó alóli mentesítés céljára történô teljes
denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismerésérôl szóló 3199/93 EK bizottsá gi rendelet tartalmazza. E jogforrá sok az
alkoholtermékek fogalmát, a jövedéki adó
alapjának mértékegységét, az adó (minimumadó) mértékét, az adható adókedvezményeket és mentességeket határozzák meg.
Az alkoholtermék fogalma az uniós jövedéki jogszabályok alkalmazásában a sört, a
bort, a boron és sörön kívüli erjesztett italokat, a köztes alkoholtermékeket és az
etil-alkoholt foglalja magában. A belsô piac
megfelelô mûködése érdekében az irányelv
egységes definíciókat határoz meg, amelyek
a kombinált vámnómenklatúra (CN) 1992.
október 19-én hatályos vámtarifaszámainak meg jelölésén alapulnak.

A fôszabály szerint az egy termékcsoportba tartozó termékekre egységes adómértéket kell megállapítani, de az irányelv lehetôvé teszi bizonyos esetekben a csökkentett
adókulcs alkalmazását, amennyiben az nem
okoz torzulást a belsô piac mûködésében.
A tag államok mentesíthetik továbbá a jövedéki adó alól a magánszemélyek által elôállított és az elôállító, annak családtagjai vagy
vendégei által elfogyasztott sört, bort és az
egyéb erjesztett italokat, ha értékesítés nem
történik. A mentesség megadása elôzetesen
rögzített feltételek mellett valósulhat meg,
amelyre a vonatkozó szabályokat a tag államok határozzák meg. Bevezethetôk olyan rendelkezések is, amelyek szerint a kistermelôk
által elôállított szesz a beszerzést követôen
szabadforgalomba hozható anélkül, hogy az
adóraktári eljárás alá kerülne, amennyiben a
Közösségen belüli ügyletben maguk a termelôk nem érintettek. Ebben az esetben az adózás átalánydíj alapján történik.
Az irányelv rögzíti az alkoholtermékekre
az egységesen érvényesítendô, kötelezô mentességeket és a választható mentességeket.
A jövedéki adófizetési kötelezettség alól
mentesítést kell adni, amennyiben az alkoholterméket
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• a tagállam elôírásai szerint teljesen denaturált állapotban hozzák forgalomba;
• a tagállam elôírásai szerint denaturálták,
és azt olyan más termék elôállítására használják fel, amelyet nem emberi fogyasztásra szánnak;
• ecet gyártásához használják fel;
• gyógyszerek ipari elôállításához használják fel;
• élelmiszerek vagy 1,2 térfogatszázaléknál nem magasabb alkoholtartalmú alkoholmentes italok ízesítésére szolgáló aromakészítésre használják fel;
• élelmiszer-elôállításra használják fel, köztes alkoholtermékek adalékaként töltelékként, közvetlenül vagy más módon, ilyen
esetekben az alkoholtartalom a csokoládék esetében 100 kilogrammonként nem
lehet magasabb 8,5 hektoliterfoknál,
egyéb termék esetében 100 kilogrammonként 5 hektoliterfoknál.
Az alkoholtermékek esetében mentesítést

lehet adni a jövedéki adófizetési kötelezettség alól, amennyiben a terméket
• elemzésekhez, elôírt gyártási minôségellenôrzésekhez vagy tudományos célra
mintaként;
• tudományos kutatásokhoz;
• kórházakban vagy gyógyszertárakban
gyógyá szati célra;
• gyártási folyamatban, ha a végtermék
nem tartalmaz alkoholt;
• a jövedéki adó hatálya alá nem tartozó
adalékanyag elôállításához használják fel.
A tagállamok az adómentességnek a befizetett jövedéki adó visszatérítésével is érvényt
szerezhetnek.
Az adó mértékét a tagállamok állapítják
meg, figyelembe véve a Közösség által meghatá rozott minimumadó-kulcsokat, amelyeket a
belsô piac létrejöttétôl, 1993. január 1-jétôl
minden tagállam köteles alkalmazni, vagyis az
adó annál nem lehet alacsonyabb. A hatá lyos
minimumokat az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat. Az alkoholtermékek jövedéki minimumadója
Termék

Adóalap

Minimumadó

Sör Plato-fok alapján
Sör szeszfok alapján

Hektoliter
Hektoliter

0,748 euró
1,87 euró

Bor (habzó, nem habzó bor)

Hektoliter

0 euró

Köztes alkoholtermék

Hektoliter

45 euró

Hektoliterfok

5,5 euró

Etil-alkohol
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1.1 Sör
A sör fogalmába tartozik mindazon termék,
amely a kombinált nómenklatúra CN 2203
vámtarifaszáma alá kerül besorolásra, vagy
amely sör és alkoholmentes italok keveréke
és a CN 2206 vámtarifaszáma alá tartozik,
ha valódi szeszfoka több mint 0,5 térfogatszá zalék.
Az adó alapja a sör késztermék hektoliterenkénti Plato-foka, vagy valódi szeszfoka.
A jövedéki adó megállapításánál a tagállamok figyelmen kívül hagyhatják a töredék
Plato- vagy valódi szeszfokot. Az Egyesült
Királyság, Finnország, Franciaország, Írország és Svédország a valódi szeszfok alapján szá mítja a jövedéki adót, a többi tagállam a Plato-fokot alkalmazza.
Adókedvezmény adható a független kis
sörfôzdékben (200 ezer hektoliter/év) elôállított sörre, valamint a 2,8 térfogatszázaléknál alacsonyabb valódi szeszfokú sörre és a
CN 2206 vámtarifaszámú sör és alkoholmentes ital keverékére. A kedvezmény a minimumkulcsnál alacsonyabb is lehet.

• valódi szeszfoka magasabb, mint 1,2 térfogat százalék, de nem magasabb, mint
15 térfogatszázalék, ha a végtermékben
található alkohol teljes egészében erjesztett eredetû;
• valódi szeszfoka magasabb, mint 15 térfogat százalék, de nem magasabb, mint 18
térfogatszázalék, ha az nem tartalmaz az
elô állítás során hozzáadott adalékanyagot, illetve a végtermék alkoholtartalma
teljes egészében erjesztett eredetû.
A habzó bor fogalmába beletartozik valamennyi CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29
10 és 2205 vámtarifaszámú termék, amely
• huzallal vagy rögzítôvel megerôsített pezsgôsdugóval ledugaszolt palackban tárolt

1.2 Bor
A közösségi szabályozás a bor fogalmán
belül megkülönbözteti a nem habzó és a
habzó borokat. Nem habzó bornak minôsül
valamennyi CN 2204 és CN 2205 vámtarifaszámú termék, kivéve a habzó bort, amelynek
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termék, amelyben 3 bar, vagy annál magasabb túlnyomás van az oldott széndioxid
tartalom miatt;
• 1,2 térfogatszázaléknál magasabb, de
15 térfogatszázaléknál nem magasabb
valódi szeszfokú termék, ha a végtermék
alkoholtartalma teljes egészében erjesztett eredetû.
Az adó alapja a késztermék mennyisége hektoliterre vetítve. Adókedvezmény adható, ha
a bor valódi szeszfoka a 8,5 térfogatszázalékot nem haladja meg.
1.3 Boron és sörön kívüli
erjesztett italok
Az egyéb erjesztett italok lehetnek egyéb
nem habzó erjesztett italok és egyéb habzó
erjesztett italok. Egyéb nem habzó erjesztett italok azok a CN 2204 és a CN 2205
vámtarifaszám alá tartozó termékek, amelyek nem minôsülnek bornak, valamint azok
a CN 2206 vámtarifaszámú termékek, amelyek nem minôsülnek egyéb habzó erjesztett
italok nak vagy sörnek, és
• valódi szeszfokuk magasabb, mint 1,2 térfogat szá zalék, de nem magasabb, mint
10 térfogat százalék;
• valódi szeszfokuk magasabb, mint 10 térfogat százalék, de nem magasabb, mint 15
térfogat százalék, ha a termékben található alkohol teljes egészben erjesztett
eredetû.

Egyéb habzó erjesztett italok azok a CN
2206 00 91, a CN 2204 21 10, a CN 2204
29 10 vámtarifaszámú és a CN 2205 vámtarifaszá mú azon termékek, amelyek nem
minôsülnek bornak, és
• huzallal vagy rögzítôvel megerôsített pezsgôsdugóval ledugaszolva tárolt termék, és
a palackban 3 bar vagy annál magasabb
nyomás van az oldott széndioxid tartalom
miatt;
• valódi szeszfokuk magasabb, mint 1,2 térfogat százalék, de nem magasabb, mint
13 térfogatszázalék;
• valódi szeszfokuk magasabb, mint 13 térfogat százalék, de nem magasabb, mint
15 térfogat százalék, ha a termékben
található alkohol teljes egészében erjesztett eredetû.
Az adó alapja a termék mennyisége hektoliterben mérve. Kedvezményes adómérték
a 8,5 térfogatszázalékot meg nem haladó
valódi szeszfokú egyéb erjesztett italokra
alkalmazható.
1.4 Köztes alkoholtermékek
Köztes alkoholtermékek azok a termékek,
amelyek valódi szeszfoka meghaladja az 1,2
térfogatszázalékot, de nem haladja meg a
22 térfogatszázalékot, és a CN 2204, 2205
és 2206 vámtarifaszám alá tartoznak, de
nem minôsülnek sörnek, bornak vagy egyéb
erjesztett italnak.
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A jövedéki adó alapja a késztermék mennyisége hektoliterben. Kedvezményes adókulcs
azokra a köztes alkoholtermékekre alkalmazható, amelyek valódi szeszfoka nem
magasabb, mint 15 térfogatszázalék. A kedvezményes kulcs legfeljebb 40 százalékkal
lehet alacsonyabb, mint a normál adó, és
nem lehet kisebb, mint a nem habzó borra és egyéb erjesztett italokra alkalmazott
adó.
1.5 Etil-alkohol
Etil-alkoholnak számítanak a CN 2207 és
2208 vámtarifaszám alá tartozó mind-
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azon termékek, amelyek valódi szeszfoka
magasabb, mint 1,2 térfogatszázalék, még
akkor is, ha egy olyan termék részét képezik, amely más vámtarifaszám alá tartozik.
Etil-alkoholok továbbá a CN 2204, 2205 és
2206 vámtarifaszámú termékek, ha valódi
szeszfokuk magasabb, mint 22 térfogat százalék; valamint az iható alkoholt tartalmazó
termékek hígítva vagy koncentráltan.
Az etil-alkohol adójának alapja a tiszta
szesz 20 Celsius-fok hômérsékleten mért
mennyisége, hektoliterre vetítve.
Kedvezményes adókulcs alkalmazható a
CN 2208 vámtarifaszámú termékre, amely-

nek valódi szeszfoka a 10 térfogatszázalékot nem haladja meg.

2. Ásványolajtermékek
Az ásványolajtermékekre alkalmazandó
legfontosabb termékspecifikus közössé gi
szabályokat az ásványolajok jövedéki adószerkezetének összehangolásáról szóló 92/
81 EGK taná csi irányelv, és az ásványolajtermékek re vonatkozó jövedéki adók mér tékének közelítésérôl szóló 92/82 EGK tanácsi
irányelv hatá rozza meg.
Az ásványolajok esetében sajátos, többszintû a termékkör meghatározása. Az
elsô szint a legtágabban határozza meg
az ásványolajtermékek körét (teljes kör).
A má sodik szint az elsôbôl az adóval terhelt termékek köre (adós kör), a harmadik
pedig azokat a termékeket nevesíti, amelyek
ugyan nem adóköteles termékek, de – mivel
esetükben potenci álisan fennáll az üzemanyagként vagy tüzelôanyagként való felhaszná lás lehetôsége – vonatkoznak rájuk
az elô állításra, elszámolásra, ellenôrzésre,
tag államok közötti szállításra elôírt közösségi szabá lyok (ellenôrzés alá vont, nem adóköteles kör).
A teljes kör a CN 27. árucsoportot (ásványi tüzelôanyagok, ásványi olajok és ezek
desztillációs termékei), a 29. árucsoportból
az aciklikus és ciklikus szénhidrogéneket, a

34. árucsoportból a kenôanyagokat, valamint a 38. árucsoportból a kopogásgátló
szereket, kenôolaj-adalékokat foglalja magában. (A termékek azonosítására a kombinált
vámnómenklatúra 1994. október 1-jén hatályos árubesorolását kell alkalmazni.)
A második szint, az adóköteles kör, amely
az üzemanyagokat (benzin gázolaj, kerozin,
LPG, sûrített gáz) és a fûtési, tüzelési célú
anyagokat (tüzelôolaj, fûtôolaj, PB gáz,
metán, kerozin) jelenti. Ezekre vonatkozóan az irányelv minimumadókat határoz
meg. Adózni azonban nemcsak az ebben
a körben megjelölt ásványolajok után kell,
hanem minden olyan, a teljes körben felsorolt ásványolajtermék, valamint bármely
egyéb anyag után, ha azokat üzemanyagként (motor-hajtóanyagként) vagy tüzelôanyagként használják fel (kivéve a szilárd
tüzelôanyagok és a földgáz). A közvetlenül
az adóköteles körben nem szereplô, de az
elôbbiek alap ján adóköteles termékek esetében a velük egyenértékû ásványolajtermékre meghatá rozott adómérték alapulvételével
kell meghatá rozni az adót.
A harmadik szint az ellenôrzés alá vont,
nem adóköteles kör. Ide tartozik a benzol, a
toluol, a xilol és más aromás szénhidrogénkeverékek, a nem motorbenzin könnyûpárlatok (a lakkbenzin, a vegyipari és a speciális
célú benzinek is), a középpárlatok speciális
és vegyipari célra, az üzemanyagcélú gázola-
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jon kívül a speciális és a vegyipari célú gázolajok, a ciklikus szénhidrogének közé tartozó
benzol, toluol, orto-xilol, meta-xilol, paraxilol, és a xiloizomerek keveréke, valamint a
CN 2901 10 vámtarifaszám alá tartozó telített aciklikus szénhidrogének.
Az ásványolajok esetében a jövedéki adó
alap ja az ásványolajtermék mennyisége
1000 literben vagy kilogrammban, a litert
plusz 15 Celsius-fokon mérve.
Az ásványolajtermékek jelenleg hatályos
minimumadóit a 2. táblázat tartalmazza.
Az alapirányelvben meghatározott, az
ásványolajok ra is alkalmazandó mentességeken túl (NATO, diplomaták, nemzetközi szervezetek) a 92/81 EGK irányelv további adómentességek rôl rendelkezik. Kötelezô az
adómentesség biztosítása:
• a nem motorikus célú vagy nem tüzelôanyagként való felhasználás esetén;
• a repülési célú felhasználásra (kivéve a
magánjellegû, nem kereskedelmi célú felhaszná lást), de a tagállamok a mentességet korlá tozhatják a kerozinra;
• a közösségi vizeken, nem magánjellegû
hajózásban felhasznált ásványolajtermékek re,
• a nagyolvasztó kemencébe kémiai redukció céljából injektált ásványolajra.
Nem kötelezô, de adható adómentesség,
illetve adócsökkentés az alábbi esetekben
felhasznált ásványolajtermékekre:

• elektromos áram termelése, illetve kombinált ciklusú erômûvekben való felhasználása;
• a tagállamon belüli vizeken való hajózás,
kivéve a magánjellegû hajózást;
• személyek, áruk vasúti szállítása;
• a mezôgazdaságban, kertészetben, erdôgazdálkodásban és a belföldi halá szatban
történô felhasználás;
• környezetvédelmi célokat szolgáló kísérleti programokban való felhasználás, illetve
a megújuló energiaforrásból származó
olajok elôállítása;
• hajózási vízi utak és kikötôk kotrása.
Csökkentett adó alkalmazására van lehetôség (adómentességre nem) az ásványolajok
közül a gázolaj, az LPG-gáz és a kerozin felhasználása esetén, ha a felhasználás jövedéki ellenôrzés mellett és a következôk szerint
történik:
• állómotorokban;
• kivitelezéseknél, infrastruktúra létesítések nél és közmunkáknál alkalmazott
gépekben;
• a közutakat nem használó jármûvekben.
Az elôbbieken kívül a tagállamoknak lehetôségük van további adómentességeket vagy
csök kentett adó alkalmazását kérni az
ásványolajtermékek olyan célú felhasználása esetén, amely bizonyos gazdaságpolitikai
vagy más társadalmi célok megvalósulá sát
szolgálja. Erre külön eljárás keretében kerül-
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2. táblázat. Az ásványolajtermékek minimumadója
Termék megnevezése

Adóalap

Minimumadó

Ólmozott benzin

1000 liter

337 euró

Ólmozatlan benzin

1000 liter

287 euró

Gázolaj üzemanyag célra

1000 liter

245 euró

Gázolaj ipari és fûtési célra (tüzelôolaj)

1000 liter

18 euró

Fûtôolaj

1000 kilogramm

13 euró

Üzemanyagként használt cseppfolyós PB gáz és metán

1000 kilogramm

100 euró

Fûtési célú cseppfolyós PB gáz és metán

100 kilogramm

0 euró

Cseppfolyós PB gáz és metán ipari célra

1000 kilogramm

36 euró

Üzemanyagként használt kerozin

1000 liter

245 euró

Kerozin ipari célra

1000 liter

18 euró

Fûtési célú kerozin

1000 liter

0 euró

het sor, amelyet az illetô tagállamnak kell
kezdeményeznie, és valamennyi tagállamnak
tudomásul kell vennie (egyet kell azzal értenie) ahhoz, hogy alkalmazni lehessen. Ezen
külön kedvezmények alkalmazásának elfogadá sát tanácsi döntésben hirdetik ki.
Az adóelkerülés megelôzése érdekében a
tag államok közös, Solvent Yellow 124 elnevezésû jelölôszert alkalmaznak a kedvezményes
adókulcsú vagy jövedékiadó-mentes gázolaj
és kerozin megjelölésére. A szer hatékonysá gát folyamatosan vizsgálják a csalás elleni
küzdelem érdekében. A tagállamok nak meg
kell alkotniuk saját rendelkezéseiket a jelölôszer megfelelô alkalmazására. A tagállamok
a közös szer mellett egyéb jelölô anyagokat is
alkalmazhatnak abból a célból, hogy nyomon
kövessék az ásványolajok felhasználását.

3. Dohánygyártmányok
A dohánygyármányok adójának egységesítése szempontjából az elsô fontos lépést az
1967-ben elôterjesztett bizottsági javaslat jelentette. Ennek nyomán a tanács már
1972-ben elfogadta a dohánytermékeket
szabá lyozó elsô irányelvét (72/464 EGK
irányelv). Ez már kategorizálta a dohánygyárt má nyokat, általános elôírásokat
fogalmazott meg, az adózás szerkezetérôl
azonban csak a cigaretta tárgyában rendelkezett. A többi kategória adózására vonatkozó szabá lyozás 1979-ben jelent meg
a 79/32 EGK irányelv kiadá sával. E két
jogszabály számos módosítá son esett át,
míg végül 1995-ben egy irányelvben egységesítették a szabályozást.
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3. táblázat. A cigarettán kívüli dohányáruk jövedéki minimumadója
Termék

1992–1998
között

1999. 01.
01-tôl

2001. 01.
01-tôl

2002. 07.
01-tôl

2003. 07.
01-tôl

2004. 07.
01-tôl

Szivarok,
szivarkák

5% vagy
7 ECU/kg
vagy 1000 db

5% vagy
9 euró/kg
vagy1000 db

5% vagy
10 euró/kg
vagy 1000 db

5% vagy
10 euró/kg
vagy 1000 db

5% vagy
11 euró/kg
vagy 1000 db

5% vagy
11 euró/kg
vagy 1000 db

Finomra vágott
fogyasztási
dohány

30% vagy
20 ECU/kg

30% vagy
24 euró/kg

30% vagy
25 euró/kg

32% vagy
27 euró/kg

33% vagy
29 euró/kg

36% vagy
32 euró/kg

Egyéb cigarettadohány fajták

20% vagy
15 ECU/kg

20% vagy
18 euró/kg

20% vagy
19 euró/kg

20% vagy
19 euró/kg

20% vagy
20 euró/kg

20% vagy
20 euró/kg

A dohánygyártmányokat szabályozó irányelvek:
• a Tanács 95/59 EK irányelve a dohánygyártmá nyok fogyasztását érintô, a forgalmi adón kívüli egyéb adók tárgyában;
• a Tanács 92/79 EGK irányelve a cigaretta
adóinak közelítésérôl;
• a Tanács 92/80 EGK irányelve a cigarettán kívüli dohánygyártmányok adóinak
közelítésérôl.
A 95/59 EK irányelv tartalmazza az egyes
dohánygyártmány-kategóriák fogalmi meghatá rozá sait. A fô termékkategóri ák a cigaretta, a szivar, a szivarka és a dohányzásra
szolgá ló dohány. Ez utóbbin belül további
megkülönböztetést tesz a dohányrészek
finomsá gá nak ará nyá ban, aminek az adómérték meg állapítá sa szempontjából van
jelentôsége. Így megkülönbözteti a cigaretta
sodrá sá ra szolgá ló, finomra vágott cigarettadohányt és a pipadohányt.
Az irányelv meghatározza azokat az eseteket, amikor az egyes tagállamok mentességet

adhatnak vagy visszatérítést írhatnak elô a
megsemmisített dohányra, az újra felhasznált,
az ipari és kertészeti célokra használt dohánygyártmá nyok ra, illetve ha tudomá nyos kísérletek céljaira, termékminôséggel kapcsolatos
vizsgá latokra használják a dohány terméket,
vagy azt a gyártó újra feldolgozza.
Az irányelvek meghatározzák egyes
dohány termékek adóstruktúráját és a minimum adószinteket.
A cigarettát jövedéki adó és általános forgalmi adó terhelheti. Az alkalmazandó jövedéki adó két elemû:
• értékarányos adóelemet jelentô, úgynevezett ad valorem adó, amelyet a kiskereskedelmi eladási ár százalékában kell meghatá rozni;
• a termék mennyiségi egységére (1000
darabra) meghatározott tételes adó, az
úgynevezett specifikus adó.
A tételes (specifikus) adó kivetése bizonyos
korlá tok között történhet, aránya nem lehet
alacsonyabb, mint a teljes adóteher (összes
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jövedéki adó + áfa) 5 százaléka, de nem haladhatja meg a teljes adóteher 55 százalékát.
A cigaretta minimumadójára vonatkozó
elôírások szerint a jövedéki adó két összetevôje, az értékarányos és a specifikus adó
együttes összege el kell hogy érje a legnépszerûbb árkategóriába tartozó cigaret ta
kiskereskedelmi eladási árának legalább az
57 százalékát. 2002-ben a minimumra egy
másik – egyidejûleg teljesítendô – követelményt is elfogadtak (2002/10/EK). 2002.
július 1-jétôl a legnépszerûbb cigaretta kiskereskedelmi eladási árában a jövedéki adó
összegének 1000 szálra számítva legalább
60 eurónak, 2006. július 1-jétôl legalább 64
eurónak kell lennie.
A cigarettán kívüli egyéb dohányáruk (szivar, szivarka, finomra vágott dohány cigaretták sodrásához és egyéb dohányfajták) jövedéki adóját a tagállamok megállapíthatják

értékará nyos (kiskereskedelmi eladási árra
vetített százalékos) formában és mennyiségi alapon (kilogrammra, darabra) is, vagy a
kettô kombinációjában. A minimumok meghatá rozá sa is ennek figyelembevételével történt. A minimumadók 2002. július 1-jétôl
– a cigarettákéhoz hasonlóan – szintén változtak. Az eddigi és az új minimumadókat a
3. táblá zat mutatja.
A dohánygyártmányokra vonatkozó közösségi rendelkezések közül megemlíthetô még
az, amely arról rendelkezik, hogy harmonizálni kell az adóbeszedés módját. Eszerint a tagállamoknak alapvetôen adójegy (adóbélyeg)
alkalmazásával kell beszedni a dohánygyártmányok jövedéki adóját. Ugyancsak az uniós
rendelkezés rögzíti a gyártók jogát a maximált kiskereskedelmi ár meghatá rozá sá ra,
ami szükséges ahhoz, hogy a kiskereskedelmi
árra megállapított adókivetés mûködhessen.
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VII. A magyar jövedéki szabályok
harmonizáltsága, várható változások
A magyar adórendszerben 1998. január 1jén lépett hatályba a jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény
(Jöt.), amely az adózás anyagi-jogi szabá lyait már akkor a közösségi jövedéki adójog
alapelvei szerint határozta meg. A jövedéki
adó bevezetésével Magyarország létrehozta
az adóraktár jogintézményét, bevezette az
adófelfüggesztéses eljárást. Az új szabá lyozás a közösségi elôírások figyelembevételével alakította ki az adófelfüggesztéssel
történô szállításra a magyar termék kísérô
ok mányt, a szabadforgalomba bocsátásra
pedig az egyszerûsített kísérôokmányt.
Magyarországon tehát már több mint
öt éve mûködik a nemzeti adóraktári rendszer és az EU jövedéki adójogával harmonizá ló adózási szisztéma. A magyar jövedéki
alanyok szá mára a felkészülés lényegileg az
unión belüli szállításokra vonatkozó szabályok megismerésére, a szükséges feltételek
megteremtésére korlátozódik.
A következôkben sorra vesszük, hogy a
csatlakozás elôtt még milyen fontosabb változtatá sokat kell végigvinnünk ahhoz, hogy a tagállamok kal folytatott jövedékitermék-kereskedelem zavartalan legyen, illetve milyen egyéb,

még 2003-ban teljesítendô jogharmonizációs
kötelezettségeink vannak.

1. Kereskedelmi adóraktárak,
bejegyzett és nem bejegyzett
kereskedô, adóképviselô
A magyar adóraktári rendszer ma még jellemzôen csak a gyártókra vonatkozik. Ahhoz,
hogy a tagállamok adófelfüggesztéssel szállított termékeinek közösségi szabályok szerinti fogadására a magyar adóraktári, illetve
adó-felfüggesztési rendszer alkalmas legyen,
és az egységes belsô piacon megfelelôen
mûködjön, a termelôi adóraktárak mellett
az adózatlan jövedéki termékek kereskedelmi célú tárolására szolgáló adóraktárak, az
úgynevezett kereskedelmi adóraktárak létesítését is lehetôvé kell tenni. Be kell továbbá iktatni a magyar rendszerbe a bejegyzett
kereskedô, a nem bejegyzett kereskedô és
az adóképviselô státusát is, ki kell egészíteni a jövedéki törvényt a rájuk vonatkozó szabá lyozással. A kereskedelmi adóraktárak
létesítésére – a tagállamok gyakorlatát alapul véve – várhatóan csak a nagy forgalmú,
nagy készleteket tartó kereskedôk, rak tá rosok kapnak lehetôséget, a jelenlegi adórak-
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tá rakéhoz hasonló szigorú feltételek kel és
garanciakövetelmények mellett. A bejegyzett/nem bejegyzett kereskedôként és az
adóképviselôként való mûködés feltételeinek szabá lyozása az alapirányelvben erre
vonatkozóan megtalálható konkrét rendelkezések re fog épülni.

adófizetési kötelezettségrôl, illetve az ez alóli
mentesülés szabályairól, s meg kell hatá rozni
az elszá molható szállítási veszteségeket.

2. A Közösségen belüli
árumozgás adózási szabályai
Ez olyan szabályozási kör, amely csak a
tag állami státus megszerzésétôl értelmezhetô, érvényesíthetô. Az erre kialakítandó
magyar szabályozás alapjait az alapirányelv
teljes mértékben determinálja, de a részletszabá lyokban mozgásteret hagy a nemzeti
jogalkotás számára. Kivétel ez alól a szállítások ok má nyolá sá ra vonatkozó szabá lyozás
(AAD, SAAD okmányok), amely a tag államok
által változtatás nélkül alkalmazandó bizottsági rendeletekben öltött testet. Ez utóbbiak
felvetik az eddig az orszá gon belüli szállítások esetében alkalmazott termékkísérô
okmá nyok (TKO, EKO) adat tartalmának,
rovatainak teljes hozzá igazítá sát az uniós
okmá nyokéhoz, annak érdekében, hogy relációtól (belföld, EU) függetlenül ugyanaz az
ok mány legyen majd használható.
Itt említhetô meg, hogy az új adózási szabályok között rendelkezni kell a Közösségen belüli szállítások során keletkezett áruhiány utá ni

3. A SEED-rendszer
kialakítása, jövedéki
regisztrációs szám
A csatlakozás idôpontjától Magyarországnak is mûködtetnie kell a jövedéki adatcsere
rendszert (SEED). Ezt az elektronikus adatbá zist – amely az unión belül adófelfüggesztés mellett végzett szállításra jogosult valamennyi adóraktár-engedélyest és bejegyzett
kereskedôt, valamint adóraktár telephelyet
tar talmazza – a vámhatóság mûködteti.
A vámhatóság a hozzá fordulók számára
köteles megadni az adatbázisból a kért informá ciókat. Adófelfüggesztéssel ugyanis csak
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akkor lehet jövedéki terméket másik tagállamba szállítani, ha a címzett rendelkezik
jogosult sággal az áru adófelfüggesztés melletti fogadására. Errôl a magyar szállító úgy
tud meggyôzôdni, ha elôzetesen információt
kér arról, hogy partnere szerepel-e a SEEDadatbázisban. Amennyiben olyan cégnek
szállít, amely nem jogosult adózatlan jövedéki termék átvételére, akkor a szállított termék re Magyarországon meg kell az adót
fizetnie, nem mentesülhet a felfüggesztett
adókötelezettség alól.

A SEED-rendszerben a jogosultak nyilvántartására és azonosítására az úgynevezett jövedéki regisztrációs szám szolgál, ez képezi
az adatkapcsolati rendszer alapját. A jövedéki regisztrációs szám más kialakítású
lesz, mint a jelenlegi adóraktári engedélyszá mok. A cserét a vámhatóság a tervek
szerint 2003 végéig lebonyolítja, kiadja az
új, EU-formátumú jövedéki regisztrációs
szá mokat, s azt követôen minden iraton,
bizonylaton, okmányon már ezeket kell feltüntetni.
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4. ELO-irodák felállítása
A csatlakozásra való felkészülés keretében
2003 végéig felállításra kerül a magyar ELOiroda, amelynek feladata lesz az egyes tagállamok jövedéki hatóságaival való kapcsolattartás, együttmûködés az unión belüli
árumozgással összefüggô jövedéki ügyekben, valamint a magyar cégek informálása. Az ELO-iroda az elôzetes tervek szerint
orszá gos hatáskörû, középfokú szervként
mûködik, amelynek a vám- és pénzügyôrség hét regionális parancsnokságának székhelyén lennének kirendeltségei. Az ELO
kirendelt ségei elsôdlegesen ügyfélszolgálati
tevékenységet látná nak el, információkat,
felvilá gosítá sokat adnának.

5. Az ásványolajtermékekre
vonatkozó szabályozás
módosulása
A termékspecifikus szabályok jelentôsebb
változásával egyedül az ásványolajtermékek
esetében kell számolni. A jogharmonizá ciós
kényszert az jelenti, hogy nálunk – az ismert
okok miatt – az adóköteles termékek köre
tágabb, mint a Közösségben jövedéki adóztatás alá vont termékkör, továbbá nem érvényesül a felhasználási céltól függôen kötelezôen biztosítandó adómentesség (csak olyan
ásványolajtermék lehet adóköteles, amelyet

üzemanyagként vagy tüzelôanyagként használnak fel). A kör szûkítésével egyidejûleg az
onnan kikerülô termékek re új szabá lyozást
kell bevezetni, amelynek azt kell biztosítania,
hogy a változás ne vezethessen újabb visszaélési formák meg jelenéséhez. A közösségi
jövedékiadó-rendszerben ezt szolgálja az
érintett termékek nek az ásványolaj irányelv
szerinti, úgynevezett megfigyelt körben való
tartá sa, e termékek elô állítá sá ra, szállítá sára, nyilvántartá sá ra az adóköteles termékekre vonatkozó szabá lyok érvényesítése.

6. Adómértékek változása
A csatlakozás közvetlen következményeként
a jövedéki adók csak igen szûk körben fognak változni: a módosulás a cigarettákat és
a fûtôolajat érinti, valamint a bérfôzési szeszadót, amelyrôl a következô pontban szólunk.
A többi jövedéki termék esetében az unióban
elôírt minimum adószinteket már most teljesítjük, így azoknál a csatlakozás miatt nem
kell az adókat módosítani.
A cigaretta esetében a jelenlegi magyar
adószint az eddigi jelentôs adóemelések ellenére még mindig nagymértékben elmarad
az EU minimumától (a 2003. január végi ár
alapján – 330 forint/doboz – az 57 százalékos követelménnyel szemben 43,5 százalék,
illet ve az ezer szálankénti 60 euróval szemben mindössze 29,30 euró). A csatlakozási
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tárgyalások lezárása során Magyarország
átmeneti mentességet kapott a minimumszint teljesítésére. A megállapodás szerint
2008. december 31-ig kell elérnünk a minimumszintet, amely a tételesen megállapított
minimum esetében még emelkedni is fog,
2006. július 1-jétôl 64 euróra nô. Ahhoz,
hogy a vállalásunknak megfelelôen 2009.
január 1-jétôl a magyar adószint is megfeleljen a közösségi elôírásoknak, az átmeneti idôszakban számottevô évenkénti adóemeléssel kell számolni.
A fûtôolaj esetében minden fûtôolajra
kiterjedôen érvényesíteni kell egy minimális
jövedéki adót, tonnánként 13 eurót. Ez azt
jelenti, hogy legalább ilyen nagyságrendû
adót kell elôírni a ma még nulla adókulcsos
fûtôolajok ra. Ez gyakorlatilag a könnyû fûtôolajok közül azokat fogja érinteni, amelyek
nem tartoznak a gázolaj adóját viselô, a
gázolaj paramétereihez hasonló paraméterû
könnyû fûtôolajok közé. Az EU-minimumnak
megfelelô, mintegy 3,20 forint/kilogramm
adó bevezetésének költségnövelô hatásával
tehát az ilyen fûtôolajat felhasználóknak számolniuk kell.

7. Bérfôzés
A csatlakozási tárgyalásokon hosszabb ideig
kétséges volt a hagyományokban gyökerezô bérfôzési rendszer csatlakozásunk utáni

fenntartá sá nak lehetôsége. A Magyarországon bérfôzésben elôállított pálinka mennyisége ugyanis több mint negyedét teszi ki az
összes szeszesital-gyártásnak, s ezt az igen
magas részarányt az unió piaczavaró tényezônek minôsítette, s elsô menetben elutasította a magyar a kérést. A fordulatot az jelentette, amikor az unió szembesült azzal, hogy
nemcsak Magyarországon, hanem más csatlakozó országokban (Csehország, Szlovákia)
is vannak ilyen rendszerek, tehát nem egyedi ügyrôl van szó. Így végül, a csatlakozási tárgyalások utolsó fázisában számunkra
kedvezôen dôlt el a kérdés. A megállapodás
szerint továbbra is fennmaradhat a bérfôzés,
és arra alacsonyabb adó alkalmazható, azonban ezt az unió feltételekhez kötötte. Ezek a
kikötések végsô soron a bérfôzésben gyártott pálinka mennyiségének csökkentésére,
az össztermelésen belüli részarányának
visszaszorítása, s ennek révén a legfôbb
kifogás, a piaczavaró hatás megszüntetése
irá nyá ban hatnak.
A megállapodás szerint:
• A bérfôzött pálinka adója nem lehet
kevesebb, mint a normál adó 50 százaléka.
2003. január 1-jétôl a bérfôzési szeszadó
hek toliterfokonként 770 forint, a normál
adó 1670 forint. A bérfôzött pálinka adója eszerint ma még csak 46 százaléka az
egyéb szeszes italokénak. A csatlakozásig
– a magyar vállalásnak megfelelôen – az 50
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szá zalékos szint eléréséhez (a normál adómérték változatlansága esetén) a bérfôzési
szeszadót 835 forintra, mintegy 8,5 szá zalék kal kell felemelni.
• A kedvezményt csak a gyümölcstermelôk
vehetik igénybe, gyümölcstermelô háztartásonként és évente legfeljebb 50 liter gyümölcsszesz mennyiségben. A megállapodásban rögzített egyik kitétel, hogy csak a saját
gyümölcsbôl lehet pálinkát fôzetni, a hatályos szabályok szerint is megvalósul. A változást az jelenti, hogy a mennyiségi limit nem
személyre fog szólni, hanem háztartásra. Az
adókedvezménnyel elôállítható mennyiséget
csökkenti továbbá az is, hogy a jelenlegi 50
liter tiszta szesz (50 hektoliterfok) helyett
maximálisan 50 liter gyümölcsszeszt lehet
évente fôzetni.
A csatlakozási szerzôdésben rögzítettek
szerint 2015-ben, a rendszer mûködésének
tapasztalai alapján, az Európai Bizottság
felülvizsgálja a bérfôzés kérdését.

8. Állapotrögzítés változása
A közösségi jövedéki szabályok – a magyarral azonosan – a rendelkezések hatálya alá
tar tozó termékek meghatározásához a
vámtarifaszá mok ra állapotrögzítést tartalmaznak, ami egyértelmû eligazítást ad
arra vonatkozóan, hogy a vámtarifaszámokat és a hozzá juk tartozó termékeket mely
idôpontban érvényes vámtarifa szerint kell
érteni. Az állapotrögzítés idôpontja azonban
eltérô a magyar és az uniós szabályozásban.
A magyar jövedéki törvény a kereskedelmi
vámtarifa 1998. június 30-án hatályos vámtarifaszá mai szerint határozza meg a jövedéki termékeket, az uniós irányelvek viszont
az ásványolajtermékek re az 1994. október
1-jei, az alkoholos termékkörre pedig az
1992. október 19-i állapotot jelölik meg.
A jogharmonizációnak erre is ki kell terjednie, így a magyar szabá lyozásban is át kell
térni a korábbi vámtarifaszá mokra.
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VIII. Közösségi jogszabályok
Általános rendelkezések

Ásványolajtermékek

• 92/12 EGK irányelv a jövedéki termékekre
vonatkozó általános rendelkezésekrôl, és az
ilyen termékek tartásáról, mozgásáról és
nyomon követésérôl (módosítása: 92/108
EGK; 94/74 EGK; 96/99 EK; 2000/44 EK;
2000/47 EK irányelvek).
• 2719/92 EGK bizottsági rendelet a jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történô szállítását kísérô adminisztratív okmányról (módosítása:
2225/93 EGK rendelet).
• 3649/92 EGK bizottsági rendelet a feladó tagállamban szabadforgalomba bocsá tott
jövedékiadó-köteles termékek Közösségen
belüli szállítását kísérô egyszerûsített kísérôok mányról.
• 31/96 EGK bizottsági rendelet a jövedéki
adómentességi igazolás tárgyában.
• 2000/789 bizottsági ajánlás a jövedékiadó -köteles termékekre vonatkozó 92/12
EGK tanácsi irányelv szerinti adórak tá rak
engedélyezésének szempontjairól.
• 77/799 EGK irányelv a tagállamok illetékes hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról a közvetlen és közvetett adózás
területén (módosítása: 79/1070 EGK irányelv).

• 92/81 EGK irányelv az ásványolajtermékek jövedéki adószerkezetének összehangolásáról (módosítása: 92/108 EGK; 94/74
EGK irányelvek).
• 92/82 EGK irányelv az ásványolajtermékekre vonatkozó jövedéki adók mértékének közelítésérôl (módosítása: 94/74 EGK
irányelv).
• 95/60 EK irányelv a gázolaj és a kerozin
adóügyi jelölésérôl.
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• 2001/574 EGK bizottsági határozat a
gázolaj és a kerozin egységes jelölésére
közösségi jelzôanyag bevezetésérôl (módosítá sa: 2002/269 EK tanácsi döntés).
• 2001/224 EGK tanácsi döntés a különleges célra használt ásványolajtermékekre
csök kentett mértékû jövedéki adó vagy adómentességérôl.

Alkohol és
alkoholtartalmú italok
• 92/83 EGK irányelv a szesz és a szeszes
italok jövedéki adószerkezeteinek harmonizá lá sá ról.
• 3199/93 EGK bizottsági rendelet az alkohol jövedéki adó alóli mentesítés céljából történô teljes denaturálásra vonatkozó eljárások kölcsönös elismerésérôl (módosítása:

2546/95 EK, 2559/98 EK bizottsági rendeletek).
• 92/84 EGK irányelv a szesz és a szeszes
italok jövedékiadó-kulcsainak egységesítésérôl.

Dohánygyártmányok
• 92/79 EGK irányelv a cigaretta adóinak egységesítésérôl (módosítása: 1999/81
EGK, 2002/10 EGK irányelvek).
• 92/80 EGK irányelv a cigarettán kívüli
dohánygyártmányok adóinak egységesítésérôl (módosítása: 1999/81 EGK, 2002/10
EGK irányelvek).
• 95/59 EGK irányelv a dohánygyártmányok fogyasztását érintô, a forgalmi adón
kívüli egyéb adók tárgyában (módosítása:
1999/81 EGK, 2002/10 EGK irányelvek).
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IX. További információforrások
Igazságügyi Minisztérium
www.im.hu
Pénzügyminisztérium
www.p-m.hu
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Az „Adózás”
témakörben eddig megjelent
Európai Füzetek:

Tárnoki Péter
Az európai egységes piac általános
forgalmi adó szabályai
•
Dr. Szloboda Alíz
A magyar áfa-szabályozás változásai
az uniós csatlakozás tükrében
•
Szabó Tímea – Molnár Gáspár Endre
Közvetlen adóztatás az
Európai Unióban
•
Dr. Ôry Tamás
A magyar adóigazgatás és
az uniós csatlakozás

Sokan kedvelik a szeszes italok különféle fajtáit, nem kevesen dohányoznak,
s a gépkocsiforgalom elterjedése következtében benzint is számos család
vásárol rendszeresen. Az ilyen jellegû fogyasztásnak az emberi egészségre,
a környezetre gyakorolt hatásáról sok vita folyik, s mérséklésének egyik
eszköze – ugyanakkor az állami kiadások fedezésének nem lebecsülhetô
nagyságú része – a rájuk kivetett jövedéki adó. Ilyen adó az Európai Unió
tagállamaiban is van, s csatlakozásunk egyik következménye az adóztatás
összehangolása. Mivel Magyarországon már több mint öt éve a közösségi
szabályokkal alapjában összhangban lévô jövedékiadó-rendszer van érvényben, e téren alapvetô változásokra nem kell számítani. Igaz, a cigaretta
adója nôni fog, a pálinkafôzés adóztatásában viszont továbbra is figyelembe
lehet venni a hazai hagyományokat.

Görözdi Zsuzsanna
fôosztályvezetô-helyettes
Pénzügyminisztérium

Mózs Elek
igazgató
Vám- és Pénzügyôrség Országos
Parancsnoksága, Jövedéki Igazgatóság

