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A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 

CXXVII. törvény (a továbbiakban: jövedéki adótörvény) szárított és fermentált dohányra 

vonatkozóan kihirdetett rendelkezéseit, a 2013. december 17-én elfogadott T/13082/34. számú 

módosító javaslat 2014. január 1-jei hatállyal, a következőek szerint változtatja meg: 

 

A módosítás 

 

 alapján változik az előzetes regisztrációra vonatkozó rendelkezés, így szárított dohány, 

valamint fermentált dohány Magyarország területére történő behozatalát, tárolását, 

értékesítését csak előzetes regisztrációt követően lehet végezni [jövedéki adótörvény 

110/A. § (1) bekezdés]; 

 a behozatalhoz, a tároláshoz, az értékesítéshez kapcsolódó előzetes regisztrációval 

összefüggésben meghatározza a regisztrációra kötelezettek körét, ennek értelmében 

regisztrációra kötelezett [jövedéki adótörvény 110/A. § (1) bekezdés]:  

1. a termelő, 

2. a termelői csoportokról szóló 81/2004 . (V.4.) FVM rendelet szerinti termelői 

csoport (termelői csoport), 

3. a fermentáló üzem, 

4. a dohánygyártmány-adóraktár, 

5. a Magyarország területére szárított dohányt és fermentált dohányt behozó 

(dohányimportáló), 

6. a dohánykereskedő; 

 alapján szárított dohány és fermentált dohány csak a vámhatóság által nyilvántartásba vett 

regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható át közvetlenül vagy írásbeli 

szerződésben megbízott fuvarozó, szállítmányozó igénybevételével [jövedéki adótörvény 

110/A. § (2) bekezdés]; 

 meghatározza, hogy a dohányimportáló és a dohánykereskedő köteles az áruforgalmát 

pontosan nyilvántartani, valamint az árumozgásokat szállítmányonként, legkésőbb az 

adott importálási, dohánykereskedelmi ügylet megkezdéséig a vámhatóságnak bejelenteni 

[jövedéki adótörvény 110/A. § (3) bekezdés]; 

 alapján regisztrációs, illetve bejelentési kötelezettségnek elektronikusan kell eleget tenni 

[jövedéki adótörvény 110/A. § (5) bekezdés]; 

 átmeneti rendelkezést vezet be 

1. mely alapján általánosan meghatározza, hogy a módosítás hatályba lépésekor a 

tevékenységet már folytató regisztrációra kötelezetteknek a regisztrációs kérelmüket 



a vámhatósághoz elegendő 2013. január 31-ig benyújtani. Amennyiben a 

regisztrációra kötelezett kérelmét hiánytalanul 2013. január 31-ig elektronikusan 

megküldi a vámhatóság részére, akkor vámhatóság általi nyilvántartásba vételig 

regisztráltnak minősül [jövedéki adótörvény 128/H. § (2)-(3) bekezdés]; 

2. és az előzőeken túlmenően megteremti annak a lehetőségét, hogy a mezőgazdasági, 

agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései szerint a 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által nyilvántartott, 

támogatásban részesülőnek a regisztráció iránti kérelmet elég 2014. február 28-ig 

benyújtania a vámhatósághoz. Ezen személyek a vámhatóság általi nyilvántartásba 

vételig regisztráltnak minősül [jövedéki adótörvény 128/H. § (4)-(5) bekezdés]. 

 

Végezetül tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a szárított, illetve a fermentált dohány regisztrációs és 

bejelentési kötelezettségek részletszabályait tartalmazó kormányrendelet kihirdetését követően a 

regisztrációs kérelem és a bejelentés nyomtatvány, valamint a nyomtatványok kitöltésére 

vonatkozó útmutató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról lesz letölthető.  

Budapest, 2013. december 21. 


