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IKTATÓSZÁM: ALT/7148-1/2021 

 

Kitöltési útmutató 

a 70/2020. (XII. 29.) AM rendelet szerint a külföldről beszállított, forgalomba hozni kívánt 

szőlőbor mennyiségéről szóló bevalláshoz 

(2021. március 31-i állapot szerint) 

A bevallást a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő 

szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 

70/2020. (XII. 29.) AM rendelet szerint az Európai Unió tagállamaiban és a harmadik országokban kiszerelt 

borászati termékek első magyarországi forgalmazójának kell elkészítenie. Ez a bevallás az alapja a 

szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló számviteli bizonylat kiállításának. 

A bevallást negyedévente kell elkészíteni, a tárgyidőszakban Magyarországra beszállított borászati 

termékek mennyiségét származási országonként, termékkategóriánként, valamint földrajzi árujelző 

típusonként (OEM/OFJ/FN) bontva, literben kell megadni. Külön táblázatot kell kitölteni a Jöt.1 3. § (3) 

bekezdésének 8. pontja szerinti csendes bor és 13. pontja szerinti habzóbor mennyiségére vonatkozóan. 

A származási ország megjelölésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy adott bor az előállítása szerinti 

országból származik, függetlenül attól, hogy esetleg folyóborként egy másik országba szállították, és ott 

(esetleg az odafelé vezető úton, menet közben) töltötték palackba. Minden esetben a termék címkéjén 

feltüntetett származási országot kell figyelembe venni a bevallás elkészítésénél. (Tehát pl. egy Marlboro 

Sauvignon blanc-t, amit folyóborként az Egyesült Királyságba szállítottak és ott palackoztak, Új-Zélandról 

származó borként kell bejegyezni, és mivel az Európai Unió és Új-Zéland között nincs olyan szerződés, 

amely alapján a földrajzi árujelző elfogadható volna, ezért az FN oszlopba kell beírni az értékesítésre szánt 

mennyiséget.) 

Az adatokat a negyedév végét követő hónap utolsó napjáig kell megküldeni a HNT Titkársága részére a 

szakmakozi@hnt.hu e-mail címre 

- excel táblázatban, valamint 

- hivatalosan aláírt, beszkennelt változatban is. 

 
1 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 

mailto:szakmakozi@hnt.hu
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A rendelet 1. § 2. bekezdésében felsorolt borászati termékek esetén az alábbiakat kell szem előtt tartani: 

Besorolás: 

csendes bor: 

olyan termék, melynek alkoholtartalma 1,2 és 18 térfogatszázalék között van, és az alábbi 

termékkörökbe és vámtarifaszámok alá tartozik: 

a) bor; b) likőrbor; i) szárított szőlőből készült bor; j) túlérett szőlőből készült bor; 2204 21 11 – 2204 21 

98, 2204 22 22 – 2204 22 98, 2204 29 22 – 2204 29 98, 2205 10 10 – 2205 90 90 vtsz alá tartozó termékek 

g) gyöngyözőbor, h) szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor; 2204 21 06 – 2204 21 09, 2204 

22 10, 2204 29 10 vtsz alá tartozó termékek 

k) borecet; a földrajzi jelzés nélküli borecet termékek tartoznak ide, 2209 00 11 – 2209 00 99 vtsz alá 

tartozó termékek 

habzóbor: 

olyan termék, amely dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú dugóval lezárt 

palackban van, vagy benne a szén-dioxid által előidézett túlnyomás legalább 3 bar, és alkoholtartalma 

1,2 és 15 térfogatszázalék között van (pezsgő, habzóbor), és az alábbi termékkörökbe és 

vámtarifaszámok alá tartozik: 

c) pezsgő, d) minőségi pezsgő, e) illatos minőségi pezsgő, f) szén-dioxid hozzáadásával készült 

habzóbor; 2204 10 10 – 2204 10 98 vtsz alá tartozó termékek 

 

Földrajzi árujelzők: 

A földrajzi árujelzők tekintetében az Európai Unió eAmbrosia adatbázisa az irányadó, amely azokat a 

földrajzi árujelzőket tartalmazza, amelyek valamely harmadik országgal kötött megállapodás alapján az 

Európai Unió tagállamaiban oltalom alatt álló eredetvédelmi megnevezésként (PDO/OEM) vagy oltalom 

alatt álló földrajzi jelzésként (PGI/OFJ) elfogadhatóak. Tehát azok a földrajzi árujelzők tekinthetők 

elfogadhatónak hazánkban, amelyek szerepelnek az eAmbrosia listán. Ha a borászati terméken feltüntetett 

földrajzi név vagy megnevezés nem szerepel az adatbázisban, akkor földrajzi jelzés nélküli (FN) terméknek 

kell tekinteni. 

Protected Designation of Origin (PDO): oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) 

Protected Geographical Indication (PGI): oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) 

Az adatbázis itt érhető el: 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-

labels/geographical-indications-register/ 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
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Példák: 

Termék példa Bevallás 

Mionetto rosé pezsgő habzóbor – Olaszország – FN  

Mionetto Prosecco rosé pezsgő habzóbor – Olaszország – OEM 

Mionetto Prosecco dry pezsgő habzóbor – Olaszország – OEM 

Mionetto Prosecco gyöngyözőbor csendesbor – Olaszország – OEM 

Cabernet Sauvignon California csendesbor – Amerikai Egyesült Államok – FN  

Cabernet Sauvignon Napa Valley csendesbor – Amerikai Egyesült Államok – OEM 

Stellenbosch Pinotage csendes bor – Dél-Afrika – FN 

Marlboro Sauvignon blanc csendes bor – Új-Zéland - FN 

Sherry-ecet / Vinagre de Jerez nem kell szerepeltetni a bevallásban 

A számviteli bizonylat kiállítása, a járulék befizetése 

A számviteli bizonylatot a beküldött bevallások alapján a HNT Titkársága készíti el. A számviteli bizonylat 

egy sorban tartalmazza az adott időszakban Magyarországra értékesítési céllal beszállított kiszerelt 

termékek után befizetendő szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulás összegét, amennyiben az 

meghaladja az 1.000 forintot. A számviteli bizonylat évente legalább egyszer kiállításra kerül. 

Pl.: Azon kereskedők számára, akik esetén a bevallásban szereplő mennyiség nem éri el az 50.000 litert, 

csak akkor kerül kiállításra a számviteli bizonylat, ha a hozzájárulás göngyölített értéke eléri az 1.000 

forintot. Ha ez a teljes éves mennyiséget tekintve sem teljesül, az utolsó negyedéves bevallás megküldése 

után akkor is mindenképpen elkészül a számviteli bizonylat a forgalomba hozatali céllal ténylegesen 

beszállított mennyiségre vonatkozóan kiszámított, ezer forint alatti összegről. 

A hozzájárulást a számviteli bizonylaton szereplő bankszámlára történő utalással, a megjelölt 30 napos 

fizetési határidőig kell megfizetni. 

2021. március 


