
 

 

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME 

( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 
8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges 

rendelkezései alapján készült ) 

A 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 19 10, 3403 
19 91 és 3403 19 99 vámtarifaszám alatti ásványolaj (a továbbiakban: kenőolaj) 

A kenőolaj belföldi nagykereskedelme, közösségi kereskedelme (függetlenül attól, hogy 
kereskedelmi célból, vagy saját célra történő felhasználással történik ) exportálása, 2014.01.01-
től importálása jövedéki engedéllyel történhet. 

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK LÉNYEGES FELTÉTELEI 

Jövedéki engedélyes tevékenységet kizárólag a 62/A. § (1) bekezdése szerinti kenőolajjal 
folytató személynek 5 millió Ft összegben kell jövedéki biztosítékot nyújtania. 

A jövedéki biztosíték készpénz, vagy az Európai Unió tagállamában, illetőleg az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező 
hitelintézet által nyújtott bankgarancia és a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény 
lehet. 

A jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységre (kivéve a nem saját számlára végzett 
közösségi kereskedelmi tevékenységet, illetve a jövedéki termék más tagállamba történő 
kivitelét) és a saját számlára végzett importtevékenységre szóló jövedéki engedély a Jöt 104 § 
(2) bekezdésben foglaltakon túli feltétele, hogy a kérelmező a 62/A. § (1) bekezdése szerinti 
kenőolaj esetében telephelyenként legalább 50 m2 alapterületű, szilárd térelemekkel 
körülhatárolt raktárhelyiséggel is rendelkezzen. 

SZÁMLÁZÁS, SZÁLLÍTÁS 

A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket 

a) kizárólag olyan számla kibocsátásával értékesíthet, amelynek az áfatörvényben 
meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell a jövedéki termék vámtarifaszámát, a jövedéki 
engedélyes kereskedő jövedéki engedélye számát, a vevő adóigazgatási azonosító számát, 
továbbá a fűtőolaj mezőgazdasági őstermelőnek történő értékesítése esetén az előbbieken kívül 
a vevő őstermelői igazolványának számát, 

b) szállítólevéllel szállíthat. 

(5) A szállítólevél szigorú számadású bizonylat, amelyen fel kell tüntetni 

a) a jövedéki termék mennyiségi adatait; 

b) a kiszállítás és az átvétel időpontját; 



 

 

c) a szállítás célját (áttárolás, értékesítés, terítőjárat); 

d) a szállítás rendeltetési helyét (címét, címzettjét, a terítőjárat értékesítési körzetét). 

Szállítólevélként elfogadható a (4) bekezdés a) pontja szerinti számla, illetve egyéb számviteli 
bizonylat is, amennyiben az tartalmazza az e bekezdésben meghatározott adatokat. 

KISKER NAGYKER EGY LÉGTÉRBEN 

A jövedéki engedélyes kereskedő a raktárhelyiségét, illetve tárolótartálya telephelyét nem 
jövedéki engedélyes kereskedelmi elárusítóhelyként akkor használhatja, ha 

a) a jövedéki engedélyes és nem jövedéki engedélyes tevékenysége kereskedelmi készletéről, 
annak változásáról (beszerzés, értékesítés) cikkelemenkénti mennyiségben és értékben olyan 
számítógépes jövedéki nyilvántartást vezet, amelyből az adatok a jövedéki ellenőrzéshez 
tevékenységenként külön-külön és összesítve bármikor rendelkezésre állnak; 

b) a nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenysége keretében a jövedéki terméket – ha 
törvény másként nem rendelkezik – a 110. § (5) bekezdésében meghatározott kereskedelmi 
mennyiség elérése esetén – amennyiben a vevő kéri – olyan számlát vagy egyszerűsített számlát 
bocsát ki, amely az áfatörvényben előírt adatokon kívül a ,,Továbbértékesítés esetén a 
jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas'' szöveget tartalmazza; 

c) az a) pont szerint kialakított jövedéki nyilvántartás vezetésével a vámhatóság előzetesen 
egyetértett, és azt jóváhagyta. 

VEVŐNYILVÁNTARTÁS ( Adatszolgáltatás nyomtatványa VPOP J09 ) 

(7) A jövedéki engedélyes kereskedőnek a belföldön értékesített jövedéki termékről vevőnként 
olyan nyilvántartással kell rendelkeznie, amely tartalmazza 

a) az értékesített termék megnevezését és vámtarifaszámát, számla szerinti mennyiségi 
egységét, mennyiségét és értékét, a számla számát, 

b) a vevő nevét, székhelye (telephelye) címét, adóazonosító számát, 

c) a vásárlás és a teljesítés (kiszállítás) időpontját. 

A jövedéki engedélyes kereskedő a nyilvántartás adatait számítógépes adathordozón 
köteles tárolni, melyeket – kérésre – köteles elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a 
vámhatóság rendelkezésére bocsátani.] 4007/2013 NAV KH tájékoztató 

A jövedéki engedélyes kereskedő a 103. § (1) bekezdésében megjelölt ásványolajterméket 
készpénzfizetéssel nem szerezhet be és – kivéve a 0 adómérték alá tartozó terméknek 
természetes személy részére történő értékesítését – nem értékesíthet, a nem jövedéki 
engedélyes kereskedő nem vásárolhat, illetve a fűtőolajat a jövedéki engedélyes kereskedő 
kizárólag olyan vevőnek értékesíthet – a (10) bekezdés szerinti eset kivételével –, aki az 
ellenértéket a saját nevére szóló fizetési számlájáról egyenlíti ki. 



 

 

A NGM álláspontja szerint azonban ezek a szabályok az „átutalás mellett a rugalmasabbnak 
mondható bankkártyás fizetést is lehetővé teszik”. 

SZÁRMAZÁS IGAZOLÁS: 

A jövedéki engedélyes kereskedőnek a beszerzett, az értékesített és a készleten lévő jövedéki 
termék eredetét, származását hitelt érdemlően igazolnia kell. 

A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket – a Jöt 105 § (2)–(4) bekezdésben foglalt 
eltéréssel – csak adóraktárból (ideértve a megszűnt adóraktárt a megszűnését követő 30 napig), 
jövedéki engedélyes kereskedőtől, jövedéki engedéllyel rendelkező importálótól, felhasználói 
engedélyestől, valamint – a Jöt 105 § (2) bekezdés szerint – tagállamból szerezhet be, tarthat 
készleten és értékesíthet tovább. 

A közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő a más 
tagállamból beszerzett jövedéki termék eredetét csak az áfatörvény szerint az ilyen esetre előírt 
adattartalmú számlával vagy a Jöt. 28. § szerinti kísérő okmánnyal igazolhatja. 

A nem jövedéki engedélyes kereskedő köteles a beszerzett, az értékesített és a készleten lévő 
jövedéki termék eredetét, származását hitelt érdemlően igazolni. 

A nem jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket csak adóraktárból, jövedéki 
engedéllyel rendelkező kereskedőtől és importálótól, felhasználói engedélyestől, továbbá – 
kizárólag a 103. § (3) bekezdés szerinti esetben – nem jövedéki engedélyes kereskedőtől 
szerezhet be. A nem jövedéki engedélyes kereskedő beszerzései esetén alkalmazni kell – 
értelemszerűen – a 105. § (2)–(4) bekezdésének rendelkezéseit is. 

A nem jövedéki engedélyes kereskedő az (5) bekezdésben meghatározott kereskedelmi 
mennyiséget elérő mennyiségű jövedéki termékre – amennyiben a vevő kéri – olyan számlát 
vagy egyszerűsített számlát bocsát ki, amely az áfatörvény szerinti adattartalmon kívül a 
,,Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas'' 
szöveget is tartalmazza. 

NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE 

A jövedéki engedélyes kereskedőnek a beszerzéseiről és értékesítéséről, valamint a napi 
zárókészletéről – telephelyenként és összesítve – folyamatosan mennyiségi nyilvántartást (a 
továbbiakban: jövedéki nyilvántartás) kell vezetnie. A jövedéki nyilvántartást a vámhatóság 
által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, az 
értékesítés adatait havonta, a tárgyhó végén összesíteni. A jövedéki engedélyes kereskedő 
mentesülhet a külön nyomtatványon (űrlapon) történő nyilvántartás-vezetés alól, ha bizonylati 
rendjét, hagyományos vagy számítógépes nyilvántartását úgy alakítja ki, hogy annak alapján az 
előírt számbavétel teljesül. A jövedéki nyilvántartás adatai számítógépes adathordozón 
tárolhatók. A vámhatóság kérésére a jövedéki nyilvántartás adatait rendelkezésre kell bocsátani. 

A közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő e 
tevékenységéről külön nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni, amely tartalmazza a 
tagállamba értékesített és a tagállamból beszerzett jövedéki termék megnevezését és 



 

 

mennyiségét, az értékesítésről, illetve a beszerzésről kiállított számla számát, a Közösségen 
belüli szállításnál alkalmazott kísérő okmány megnevezését és azonosító számát, a tagállami 
vevő és a tagállam megjelölését, továbbá az adó visszaigénylésére, illetve megfizetésére 
vonatkozó adatokat. 

Az exportáló az exporttevékenységéről külön nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni, 
amely tartalmazza az exportált termék megnevezését és mennyiségét, az exportszámla számát, 
a vámokmány megnevezését és azonosító számát, a külföldi vevő és a rendeltetési ország 
megjelölését, a vámhatóság által végzett kiviteli ellenőrzés, valamint a vámhatáron való 
kiléptetés időpontját. 

Az importáló az importtevékenységéről külön nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni, 
amely tartalmazza az importált termék megnevezését és mennyiségét, az importszámla számát, 
a vámokmány megnevezését és azonosító számát, a vámhatáron történt belépés és a vámjogi 
szabadforgalomba bocsátás időpontját, az importált termék készletre vételének időpontját, 
valamint a beszerzés céljának (feldolgozás, továbbértékesítés) megjelölését. Az importáló az 
importált és belföldön értékesített jövedéki termékről a Jöt. 106. § (7) bekezdésében előírtak 
szerint vevőnyilvántartást köteles vezetni. 

Az engedélyezett nyilvántartó, illetve bizonylat-kiállító programnak a Jöt. szerinti 
bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási kötelezettséget nem, csak az engedélyezett 
nyilvántartó, illetve bizonylat-kiállító program engedélyben meghatározott verziószámát érintő 
módosulását a módosítással egyidejűleg be kell jelenteni a vámszervhez, amely a módosítást az 
engedélyen átvezeti. 

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet végző kereskedő jövedéki 
nyilvántartásának adattartama 

 
I. A kereskedő jövedéki nyilvántartásának adattartalma (jövedéki termékenként) 
  
  Jövedéki termék megnevezése, vámtarifaszáma, mennyiségi egysége:  
  
  1. Nyitókészlet (a tárgyhó első napján):   
    

  2. Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése és 
telephelye/adóraktára szerinti részletezésben) 

  

    a) belföldről:   

    b) tagállamból:   

    c) importból:   

    d) visszáru mennyisége:   
    

  3. Készletcsökkenés   

    a) belföldre értékesített:   

    b) saját kiskereskedelmi eladóhely részére kiszállított:   

    c) tagállamba értékesített:   



 

 

    d) exportra kiszállított:   

    e) légiutas-ellátási tevékenységhez kiszállított:   
    

  4. Zárókészlet (a tárgyhó utolsó napján):   

    

II. A közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes külön 
nyilvántartásának adattartalma 
(tagállamonként, tagállami kereskedőnként) 

  

    

  Kivitel/behozatal   
    

  1. A tagállami kereskedő, tagállam megnevezése:   
    

  2. A kiszállított/behozott jövedéki termék megnevezése, mennyisége, 
számla szerinti értéke: 

  

    

  3. Az egyszerűsített kísérő okmány és a számla száma, kiállításának ideje:   
    

  4. Adófizetésre, adóvisszaigénylésre vonatkozó adatok:   

    4.1. Adófizetési kötelezettség levezetése:   

    4.2. Adóvisszaigénylési jogosultság levezetése:   

    

 


