Kitöltési Útmutató
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 5. számú melléklet alapján készült nyomtatvány a
borászati tevékenységet folytató gazdasági aktaszámmal rendelkező adatszolgáltató által az
adott borpiaci évben értékesített forgalomba hozott összes csendesbor, kiszerelt fröccs,
habzóbor elszámolására szolgál.
Adatszolgáltatásra kötelezett:
- egyszerűsített adóraktáros
- kisüzemi bortermelő
Elszámolási időszak: Benyújtást megelőző borpiaci év, augusztus 1-től július 31-ig terjedő
időszak.
Beadási határidő: Az elszámolási időszakot követő augusztus 15.
Benyújtás módja: Postai úton vagy személyesen a gazdasági aktát vezető hegybíró részére.
Elszámolás (táblázat) adatai: Hektoliterben (hl), négy tizedes pontossággal kell megadni.
Javítás: Hibás adat egy vonallal történő áthúzása oly módon, hogy az eredeti hibásan
feltüntetett adat olvasható maradjon, majd a helyes adat alá-, fölé- vagy melléírása, a javítás
dátumával és a javítást végző személy szignójával együtt. A már benyújtott elszámolást a
nyomtatvány ismételt beküldésével lehet javítani.
Nemleges nyilatkozat: Az elszámolással nem érintett mezőt (üresen maradó mezőt) egy
vonallal át kell húzni.

Kitöltendő mezők
Borvidék: Az a borvidék, ahol a gazdasági aktát vezető hegyközség található.
Hegyközség: Gazdasági aktát vezető hegyközség neve.
Hegyközségi tag/ Adatszolgáltató neve: Az elszámolásra kötelezett cégbírósági bejegyzésben
szereplő teljes neve vagy a természetes személy személyigazolványában feltüntetett neve.
GA- szám: Gazdasági aktaszám, a hegyközségnél nyilvántartott egyedi azonosító.
Folyó (> 60 liter): A hordókból vagy tartályokból palackozás nélkül forgalomba kerülő 60 litert
meghaladó borászati termék mennyiség.
Termékkategória1 (2. sor): A pontozott vonalra a táblázat végén felsorolt termékkategóriakódok közül kell kiválasztani az adatszolgáltatással érintett termékkategóriát.
Például: Egy adatszolgáltató értékesített az előző borpiaci évben bor-t (termékkategória
kódja: 1.) és pezsgő-t (termékkategória kódja: 4.) is, akkor jelen adatszolgáltatás
mindkettő termékkategóriára meg kell küldenie, Tehát két teljes táblázatot fog küldeni
a gazdasági akta vezető hegybíró részére.
Belföldi értékesítés (összesen) (4. sor): Magyarország területén belül értékesített összes OEM,
OFJ, Nem OEM, Nem OFJ, Kiszerelt fröccs borászati termék összesített mennyisége.
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............ OEM - Oltalom alatt álló eredetmegjelöléses borászati termék (5. sor): Annak az
OEM megjelölésű termékleírásnak az elnevezését kell feltüntetni, amelyen az adott borászati
tétel nyilván van tartva a bor származási bizonyítvány alapján.
Nyomtatvány ezen része szerkeszthető, új sorok szükség szerint hozzáadhatók a
nyilvántartáshoz, egy sorba csak egy termékleírás nevét lehet feltüntetni a pontozott
vonalra.
Kizárólag a termékleírás nevét kell megadni, más adat (fajta neve, évjárat, édességi
kategória) nem tüntethető fel.
Badacsony OEM
Balatonboglár OEM
Balaton-felvidék
OEM
BalatonfüredCsopak OEM

Duna OEM
Eger OEM

Monor OEM
Mór OEM

Somlói OEM
Sopron/Ödenburg
OEM

Nagy-Somló OEM

Szekszárd OEM

Etyek-Buda OEM
Hajós-Baja OEM

Neszmély OEM
Izsáki
Arany
Bükk OEM
Sárfehér OEM
Pannon OEM
Csongrád OEM
Káli OEM
Pannonhalma OEM
Csopak OEM
Kunság OEM
Pécs OEM
Debrői Hárslevelű Mátra OEM
OEM
Soltvadkert OEM

Tihany OEM
Tokaj OEM
Tolna OEM
Villány OEM
Zala OEM

............ OFJ – Oltalom alatt álló földrajzi jelzéses borászati termék (6. sor): Annak az OFJ
megjelölésű termékleírásnak az elnevezését kell feltüntetni, amelyen az adott borászati tétel
nyilván van tartva bor származási bizonyítvány alapján.
Nyomtatvány ezen része szerkeszthető, új sorok szükség szerint hozzáadhatók a
nyilvántartáshoz, egy sorba csak egy termékleírás nevét lehet feltüntetni a pontozott
vonalra.
Kizárólag a termékleírás nevét kell megadni, más adat (fajta neve, évjárat, édességi
kategória) nem tüntethető fel.

Például:
- Balaton
OFJ (2014-es évjárattól)
- Balatonmelléki
OFJ
- Dunántúl OFJ
- Duna-Tisza közi OFJ
- Felső-Magyarország OFJ
- Zemplén OFJ
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Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF) (7.;13.;19. sor): Földrajzi jelzés nélküli FN
csendesbor, amelyet fajtanévvel hoztak forgalomba. Legalább 85%-ban egyetlen szőlőfajtából
készített bor.
Nem OEM/OFJ borászati termék (FN) (8.;14.;20. sor): Földrajzi jelzés nélküli FN
csendesbor, cuvée vagy nem fajtanévvel forgalomba hozott bor.
Kiszerelt fröccs: Magyarország területéről származó szőlőbor és az ízesítés nélküli szénsavas
víz kiszerelt keveréke, amelynek alkoholtartalma nem haladja meg a 8,5 térfogatszázalékot, és
amelyben a szőlőbor aránya meghaladja az 50%-ot
EU tagországba történő értékesítés (összesen) (10. sor): Magyarországon kívül, Európai
Uniós országba értékesített összes OEM, OFJ, Nem OEM, Nem OFJ, Kiszerelt fröccs borászati
termék összesített mennyisége. A 11. sorban valamint a 12. sorban az adott OEM-t, OFJ-t nem
kell név szerint külön feltüntetni.
Európai Unió: az Európai Unióról szóló szerződésben meghatározott tagállamok területe
azzal az eltéréssel, hogy nem tekintendők a tagállamhoz tartozónak 2016 évi 68. törvény a
jövedéki adóról 3§ 18. pontjában felsorolt területek.
Harmadik országba értékesítés (export) (összesen) (16. sor): Az Európai Unión kívül
található államban és területén értékesített összes OEM, OFJ, Nem OEM, Nem OFJ, Kiszerelt
fröccs borászati termék összesített mennyisége. A 17. sorban valamint a 18. sorban az adott
OEM-t, OFJ-t nem kell név szerint külön feltüntetni.
Készítette: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Kelt: 2019.07.25.
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