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Útmutató
a nem jövedéki termék borászati termékek kísérőokmányának kitöltéséhez
2. rovat:
Feladó: teljes név és cím, beleértve az irányítószámot és – az adott esettől függően – az adóraktári
engedélyes vagy a bejegyzett feladó jövedékiadatcsere-rendszer (System of Exchange of Excise
Data, a továbbiakban rövidítve: SEED) szerinti jövedéki számát.
3. rovat:
Feladási helye: a feladás tényleges helye, ha az árut nem a feladó megadott címéről adják fel.
4. rovat:
Címzett: teljes név és cím, beleértve az irányítószámot és – az adott esettől függően – az adóraktári
engedélyes vagy a bejegyzett címzett SEED szerinti jövedéki számát
5. rovat:
Rendeltetési hely: a tényleges rendeltetési hely, ha az árut nem a címzett megadott címére
szállítják.
6. rovat:
A feladás helye szerint illetékes hatóságok:
a kísérőokmány kiállításának ellenőrzéséért a feladás helyén felelős illetékes hatóság neve és címe.
Erre csak egy másik tagállamba irányuló feladás vagy az Unión kívülre történő kivitel esetében van
szükség.
a) Illetékes hegyközség neve
b) Illetékes hegyközség címe (irsz, település, közterület neve + jellege+ száma)
7. rovat:
Szállítmányozó: az első szállítás megszervezéséért felelős személy neve és címe (ha
nem azonos a feladóval).
8. rovat:
A szállítás egyéb részletei:
a) az igénybe vett szállítóeszköz típusa (tehergépkocsi, kisteherautó, tartálykocsi, gépkocsi, vasúti
teherkocsi, vasúti tartálykocsi, repülőgép, hajó);
b) rendszám, illetve hajó esetén annak neve (ezek feltüntetése nem kötelező).
Abban az esetben, ha az egyik szállítóeszköz-típusról egy másikra váltanak át, a terméket berakodó
fuvarozónak az okmány hátoldalán fel kell tüntetnie:
– a feladás napját,
– az igénybe vett szállítóeszköz típusát, és gépkocsi esetében annak rendszámát, hajó esetében
annak nevét,
– vezetéknevét, keresztnevét, illetve a vállalkozása nevét és címét, ideértve a postai irányítószámot
is.
– A rendeltetési hely megváltozása esetén: A tényleges rendeltetési helyet.
9. rovat:
A termék leírása: az 1308/2013/EU rendeletnek és az alkalmazandó nemzeti szabályoknak
megfelelően, különös tekintettel a kötelező adatokra.
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10. rovat:
Csomagolás: a csomagok azonosító száma és darabszáma, a csomagokon belüli csomagolási
egységek száma.
A Bizottság 2018/273 (EU) 10. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjának i. alpontjában
említettektől eltérő okmányok esetében a leírás folytatódhat az egyes példányokhoz csatolt külön
lapon. Erre a célra használható egy csomagjegyzék.
11. rovat:
Az áru jellemzői:
a) KN-kód: (vámtarifaszám)
b) mennyiség: palackozatlan termékeknél a nettó összmennyiség, palackozott termékeknél
a felhasznált tárolóedények száma.
c) bruttó súly
d) nettó súly
e) alkoholtartalom: az összes alkoholtartalom
f) sűrűség: refrakciós mutató vagy a sűrűség
g) a borászati termék típus kódja: 1 = FN borászati termék, 2 = FN borászati termék
fajtajelöléssel, 3 = OEM- vagy OFJ-borászati termék, 4 = harmadik országból származó
borászati termék, 5 = egyéb.
h) a szőlőtermesztő zóna kódja: (Magyarországon termett szőlőből készült borászati termék
esetében ez minden esetben: C.I.) Azon szőlőtermő övezetet, ahonnan a szállított termék
származik, az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének I. függeléke alapján
i) a művelet kódja:
0. a terméket az alábbi műveletek egyikének sem vetették alá;
1. a termék alkoholtartalmát növelték;
2. a termék savtartalmát növelték;
3. a termék savtartalmát csökkentették;
4. a terméket édesítették;
5. a lepárlásra szánt termékhez boralkoholt adtak;
6. a termékhez a leírásban megadottól eltérő földrajzi egységről származó terméket adtak
hozzá;
7. a termékhez a leírásban megadottól eltérő szőlőfajtából nyert terméket adtak hozzá;
8. a termékhez a leírásban megadottól eltérő évben szüretelt terméket adtak hozzá;
9. a terméket tölgyfadarabok felhasználásával állították elő;
10. a termék új borászati eljárás kísérleti célú alkalmazásával készült;
11. a termék alkoholtartalmát kiigazították;
12. egyéb műveletek (kérjük, adja meg)
12. rovat:
Tanúsítványok: Tanúsítások: az OEM, az OFJ, illetve az évjárat vagy a borszőlőfajta
(borszőlőfajták) tanúsítása: lásd Bizottság 2018/273 (EU) 11. és a 12. cikket.
13. rovat: Egyéb információk : nem szükséges kitölteni
14. rovat: Export ellenőrzés (ahol ez alkalmazandó)
15. rovat: Engedély a feladás helye szerinti illetékes hatóságtól: illetékes szerv általi láttamozás
(amennyiben ez követelmény)
A feladás dátuma: A szállítás megkezdésének dátuma és – abban az esetben, ha a szállítás
megkezdésének helye szerinti tagállam előírja – időpontja
További bizonylati példány a kitöltött eredeti bélyegzővel ellátott kísérőokmány másolatával
készíthető. A másolati példányok az eredeti példánnyal megegyező aláírással,
bélyegzőlenyomattal, dátummal válnak hitelessé.
Készült: a Bizottság (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló V. melléklete alapján 2021. 09. 01-én

