Gazdaság

Gazdálkodók Kérdezték - Szakértőnk válaszol
Olvasói kérdés:
„Kistermelőként, tehát őstermelő, aki
megigényelte a kistermelői tevékenységet a NÉBIH-től, meg is kapta a termelői számot és szeretné termékét értékesíteni.
A gond az, hogy saját maga termelt bio
fekete ribiszkéből bort készít, és ezt szeretné bio borként árulni.
A NÉBIH nem tudott állást foglalni, hogy
milyen bejelentési kötelezettsége van pl.
a NAV felé (jövedéki adó), vagy egyéb
hatóság felé. Tehát gyakorlatilag nem
tudja, hogyan értékesítheti a bort. Kinek
és mit kell lejelenteni, hol értékesítheti a
termékét?”

A magyar bortörvény szerint a bor a
szőlő gyümölcséből erjesztés útján
készült ital, a más gyümölcsökből,
de ugyancsak erjesztéssel és cukor
hozzáadásával készült italt gyümölcsbornak nevezzük. A gyümölcsbor egyféle gyümölcsből készülő borital, melyeknek nevében a gyümölcsöt is megnevezik.
A nem szőlőből előállításra kerülő
borok jövedéki adó köteles termékek.
o A gyümölcsborok előállításának
egyes követelményeit a Magyar
Élelmiszerkönyv tartalmazza, amely
útmutatás a Magyar Gyümölcsbor
Készítők Egyesülete szakmai közreműködésével készült.

o Az SZJA Törvényben behatárolt az
őstermelői termék előállítás köre.
Többek között a szőlőbor esetében
előírás, hogy a borkészítés akkor
őstermelői tevékenység, ha fél litert
meghaladó kiszerelésben kerül értékesítésre, és abból maximum 7 millió
forint árbevételt realizál évenként.

o Jogszabályi megközelítésben a gyümölcsbor és szőlőbor előállítására
és értékesítésére a Jövedéki Adó törvény előírásai az irányadók, amelynek tartalmát a 2016. évi LXVIII.
Törvény és az azt módosító 2017. évi
XXI. Törvény foglalja össze.
Lényeges követelmény, hogy a jövedéki termék belföldi előállítása kizárólag adóraktárban végezhető.
Az adóraktár engedélyese által
működtetett, jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében
történő előállítására, tárolására,
felhasználására más termék előállításához, feladására és átvételére
szolgáló, fizikailag elkülönített, egy
technológiai egységet képező üzem.
Annak engedélyese az állami Adóés Vámhatóság által az adóraktár
működtetésére kiadott engedéllyel
rendelkező személy.

o A Jövedéki Adó törvény (Jöt.) értelmében a bor a szőlőből, gyümölcsből vagy mézből készülő alkohol tartalmú ital, a törvényben megjelölt
vámtarifaszámmal.

o A gyümölcsborok előállítására vonatkozóan fontos tényező a beltartalmi összetétel, így a Jöt. szerint
eleve egyéb bornak minősül az a
gyümölcsbor, méz vagy egyéb nö-

Szakértői válasz:
o A mezőgazdasági őstermelői tevékenység őstermelői igazolvány
birtokában végezhető, amelynek
szabályait a 2016.01.01.-től hatályos 436/2015.(XII.28.) sz. Kormány
rendelet tartalmazza. Az SZJA Törvény 81. A. §-a alapján az érintett
személyre vonatkozó közhiteles hatósági nyilvántartást a NÉHIB vezeti.
Az olvasó által közölt információk
szerint az engedélyezés folyamata
szabályszerűen megtörtént.
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vény alapú ital, amelynek alkoholtartalma kizárólag erjedésből származik, de legfeljebb 15 térfogat
százalék. Amennyiben az alkoholtartalom legfeljebb 10 térfogat százalék, a kizárólagos erjedés ebben az
esetben nem feltétel.
A törvény szerint csak természetes
személy által előállított és az előállító, illetve családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott, naptári évenként és háztartásonként 1.000 litert
meg nem haladó mennyiségű egyéb
bor készíthető adóraktári engedély
nélkül, feltéve, hogy értékesítésre
nem kerül sor.
Ennél nagyobb mennyiségben előállított egyéb bor adóraktári engedélyhez kötött, illetve ha az 1.000
literből bármennyi mennyiség értékesítésre kerül.
o Amennyiben felmerül az adóraktári
engedély tárgya, az esetben a terméket előállítónak és forgalmazónak kötelezettsége a Vámhatóság
által kiadásra kerülő engedély kérelmezése, az engedélyezés feltételeinek megismerését követően.
A több jogszabállyal érintett, kérdéses ügyletben az összetett, bonyolultnak tűnő eljárás átgondolása és annak
mérlegelése szükséges. Természetesen
kapcsolódik ehhez az értékesíteni kívánt
termék volumenének és jövedelmezőségének nagyságrendi számszerűsítése is.

Csizmadi György
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