Egyszerűsített eljárásrend az 59/2014. (10. 27.) T. határozat szerinti ellenőrzési díj
megfizetésének módjára a kizárólag Magyarországon kívülre értékesítendő tételek esetében
A HNT Elnöksége a tagság jelzése és igényei nyomán úgy döntött, hogy kialakít egy
egyszerűsített eljárásrendet a kizárólag Magyarország területén kívül értékesítendő tételek
utáni ellenőrzési díj megfizetésére annak érdekében, hogy az mind az érintett befizetőkre,
mind pedig a HNT-re nézve előnyös legyen, ugyanakkor összhangban álljon az 59/2014. (10.
27.) T. határozat és a 30/2014. (XII. 5.) FM rendelet szellemével.
Az Elnökség az ellenőrzési díj megfizetésének a Magyarország területén kívülre értékesített
és oda kiszállított tételek esetén történő könnyített megfizetésére az alábbiakat rendeli el.
1. Az elnök a szakmai igazgatóval együttes jóváhagyására, az ellenőrzési díj
megfizetésére kötelezett (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére (a továbbiakban:
kérelem) utasítást adhat az itt meghatározott eljárásrend (a továbbiakban:
egyszerűsített eljárás) alkalmazásáról.
2. A kérelem egy borpiaci évre szól, és évente megújítható. A kérelmet az elnök részére
kell megküldeni elektronikusan, az ellenorzojegy@hnt.hu e-mail címre. Kérelmet az
adhat be, aki:
a. az előző borpiaci évben legalább 10000 hl hazai származású szőlőbort
értékesített és szállított ki Magyarország területén kívülre,
b. lejárt köztartozás mentes,
c. ellene a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII.
törvény 48. § (1) bekezdése alapján indult eljárásban a megelőző 2 borpiaci
évben elmarasztaló jogerős ítélet nem született,
d. nem áll csőd, vagy felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
e. a kedvezményes eljáráshoz szükséges 5 000 000 Ft pénzügyi biztosítékot
(fedezeti letét vagy bankgarancia) a HNT rendelkezésre bocsájtja.
3. A 2. pont a-e) alpontjaiban foglaltakat a kérelem benyújtásakor kell igazolni a
megfelelő dokumentumok hiteles másolatának elküldésével.
4. A kérelmező az általa Magyarország területéről kiszállított, ellenőrzési díjköteles
borászati termékekről a C-típusú származási bizonyítvány vagy ennek hiányában a
behozatal szerinti kísérőokmány szám szerinti lebontásban, havi rendszerességgel
kimutatást készít, amelyet a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig megküld a HNT
részére, és amely a következőket tartalmazza:
a Magyarország területéről kiszállított ellenőrzési díjköteles borászati termékek
vámtarifaszám szerinti bontásban, cikkszámra lebontva, (az EU-ban termelt
borászati termékek esetén: 22042108 – 22042109, valamint 22042181 – 22042184
nem az EU-ban termelt borászati termékek esetén: 22042195 – 22042198)
a. az adott havi kimutatásban a hónapban feladott tételeket kell szerepeltetni.
5. Az egyszerűsített eljárás keretében a kérelmező számára kérelmének pozitív elbírálása
esetén az ellenőrzési díjról szóló számviteli bizonylatot az export tételek esetében az
ellenőrzési díj bejelentő lap beérkezését követő 10. munkanapon küldi meg a HNT.
6. A kérelmező a számviteli bizonylat kézhezvételét követő 30. munkanapon köteles az
ellenőrzési díjat megfizetni vagy a tétel Magyarország területéről történő
kiszállításának megtörténtét az alábbi dokumentumok hiteles másolatának
benyújtásával igazolni:
a. EU-n belüli szállítás esetén

az adózatlan export indítását bizonyító EMCS száma és kelte (IE801) és annak
vevő általi visszaigazolása és kelte (IE818)
- az adózott termék export indítását bizonyító EKO száma és kelte
- az adózott termék export kiérkezését igazoló EKO visszaigazolása és kelte
b. Harmadik országba történő export esetén
- az adózatlan export indítását bizonyító EMCS száma és kelte (IE801) és a
kiléptető vámhivatal általi visszaigazolása és kelte (IE818)
- a szállítmány vámolását igazoló MRN okmány száma és kelte, illetve a
hivatalos kiléptetés kelte, illetve ha ez az MRN weboldalán
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=HU) nem
szerepel, akkor a vevő általi igazolás és kelte.
- az adózott termék export indítását bizonyító EKO száma és kelte
- az adózott termék EU határon történő EKO kilépéskori visszaigazolása és
kelte, vagy az adott szállítmány vámolásához tartozó MRN okmány száma és
kelte, illetve a hivatalos kiléptetés kelte, illetve ha ez az MRN weboldalán
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=HU) nem
szerepel, akkor a vevő általi igazolás és kelte.
-

7. (1) Az elektronikus nyilvántartást vezető kérelmező a 6. pontban foglaltaktól eltérően
dönthet úgy, hogy ellenőrzési díjköteles termékeinek Magyarországról történő
kiszállítását igazoló okmányokról nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) vezet.
(2) A nyilvántartás a kérelmező által Magyarország területéről kiszállított, ellenőrzési
díjköteles borászati termékek 6. pontban meghatározott adatait tartalmazza C-típusú
származási bizonyítvány vagy ennek hiányában a behozatalhoz használt kísérőokmány
száma szerinti lebontásban.
(3) A kérelmező a nyilvántartást havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap
5. munkanapjáig megküldi a HNT részére az ellenorzesidij@hnt.hu e-mail címre.
(4)
A borpiaci év végén a nyilvántartás alapján a kérelmező mérleget készít az ellenőrzési
díj köteles bortételeiről. A mérlegben meg kell adni, hogy az érintett tételekből
mennyit szállítottak ki Magyarország területén kívülre.
(5) A mérleg alapján a nyilvántartásban nem szereplő tételek után az ellenőrzési díjat a
borpiaci év végétől számított 30 napon belül meg kell fizetni.
(6) A kérelem megújításának elutasítása esetén a Magyarország területéről ki nem
szállított tételek után az ellenőrzési díjat 30 napon belül meg kell fizetni.
8. Az egyszerűsített eljárásról a HNT a következő nyilvántartásokat vezeti:
a. Külön adatbázisban (a továbbiakban: export nyilvántartás), gazdasági aktaszám
szerinti bontásban kell nyilvántartani a Magyarország területéről kiszállított
ellenőrzési díjköteles tételeket, a 101-HNT bortétel adatbázis mellett.
b. Az export nyilvántartásban szerepelnie kell: az árufeladás napja; igazolás
megléte
9. Amennyiben a kérelmező a megadott határidőn belül nem tudja igazolni egy tétel
Magyarország területén kívülre történő kiszállítását, úgy arra vonatkozóan az
ellenőrzési díjat meg kell fizetnie. Ez adott esetben utólag visszaigényelhető a normál
eljárás keretein belül.
10. Az Elnökség utasítja az Elnököt és a szakmai igazgatót a fenti eljárásrend
alkalmazására.
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