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NEMZETI ADO- ES V AMHIV ATAL 
Del-budapesti V am- es Penziigyori Igazgatosaga 

Igazgato-helyettes II. 

Iktat6szam: 2316779157 E16ad6:  hdgy. 
Telefonszam: 432-22-10 
Idegen szam: -

Cimzett: 
 egyeni vallalkozo 

 
 . 

Targy:  egyeni vallalkoz6 
jovedeki iigye 
Mellekletek: -

HATAROZAT 

 egyeni vallalkozo (ad6szama: ) a jovedeki 
termek tarol<isara vonatkoz6 rendelkezest megsertette, ezert 

20 000 Ft, 

azaz huszezer forint mulasztasi birsag megfizetesere kotelezem, 

valamint az iizletre vonatkoz6 zaras szankci6 alkalmazasat 

MELLOZOM. 

A megallapitott mulasztasi birsagot jelen hatarozatom joger6re emelkedeset61 szamftott 15 napon 
beliil kell- vegrehajtas terhe mellett- a Nemzeti Ad6- es Vamhivatal Kozponti Hivatala 10032000 
- 01037337 szamu ,NAV Vamhatosagi tevekenyseggel osszefiiggo birsag, kamat es 
onellenorzesi potlek beveteli szamla" elnevezesii szamla javara kell megfizetnie. 

Kerem, hogy banki atutalas eseten, az atutalasi megbizason a VPID szamat, az ad6szamat, az 
azonosit6szamot es az iktat6szamot feltiintetni sziveskedjen. 

Kesedelmes befizetes eseten kesedelmi p6tlekot kell fizetni. A kesedelmi p6tlek merteke a 
kesedelem minden naptari napja utan a felszamitas id6pontjaban ervenyes jegybanki alapkamat 
ketszeresenek a 365-od resze. 

Amennyiben az el6irt fizetesi kotelezettsegenek a megadott hataridon beliil nem tesz eleget, ugy 
annak vegrehajtasa irant hivatalb61 intezkedem. 

Hatarozatom ellen a kezhezvetelt61 szamitott 15 napon beliil a Del-budapesti Vam- es Penziigyori 
Igazgat6sagahoz benylijtand6, de a Nemzeti Ad6- es Vamhivatal Kozep-magyarorszagi Regionalis 
Vam- es Penziigy6ri F6igazgat6saganak (1095 Budapest, Mester u. 7.) cimzett, halaszt6 hatalyli 
fellebbezessel elhet. 

1107 Budapest, Szava ut 7.; Tel: 06-1-226-17-45; Fax: 06-1-226-11-68 
Levelezesi cim: 1776 Budapest, Pf.:23. E-mail: dbpyig@nav.gov.hu 



A fellebbezesi illetek merteke a fellebbezessel erintett, vagy a fellebbezesben vitatott osszeg 
minden megkezdett 10 000 forintja utan 400 forint, de legalabb 5 000 forint, legfeljebb 500 000 
forint, mely jelen esetben 5 000 forint. 

Tajekoztatom, hogy amennyiben hatarozatom rendelkezesei kapcsan beadvannyal kivan elni, akkor 
beadvanyanak illeteket a 10032000-01037423 szamu ,NAV Vamhat6sagi Illetek beszedesi szamla" 
javara kell keszpenzatutalasi megbizas felhasznalasaval vagy banki atutalassal megfizetni. 

Keszpenzatutalasi megbizas a NAY Del-budapesti Yam- es Penzugyori Igazgat6saganak Jovedeki 
Osztalyan vehet6 at. 

Felhivom a figyelmet, hogy az illetekfizetes hatarideje a kerelem el6terjesztesenek napja, ezert 
beadvany benyUjtasa eseten kerem, hogy az illetek lerovasat tanusit6 felad6vevenyt vagy 
bankszamlakivonatot a beadvanyahoz csatolja. 

Kerem tovabba, hogy az illetek osszegenek banki atutalasa eseten az atutalasi megbizason az 
ad6szamat, a 101001 azonosit6szamot es az iktat6szamot feltiintetni sziveskedjen. 

Az el6irt illetek hatarid6ig val6 megfizetesenek reszleges, vagy teljes elmaradasa eseten a 
vamhat6sag mulasztasi birsagot szab ki, melyet a meg nem fizetett illetek osszegevel egyiitt 
hatarozatban allapit meg. A meg nem fizetett illetek es a mulasztasi birsag osszege vegrehajtasi 
eljaras utjan beszedesre kertil. Az ad6z6 a fellebbezesi hatarid6n beltil a fellebbezeser6llemondhat. 

INDOKOLAS 

A NAV Bevetesi F6igazgat6saganak jar6rei, 2014. 01. 07-en megjelentek jovedeki ellen6rzes 
lefolytatasa celjab61 a szam alatt talalhat6,  egyeni 
vallalkoz6 altai tizemeltetett , " elnevezesii tizlethelyisegben. Az tizletben jovedeki 
termekek nem jovedeki engedelyes kereskedelme tortenik. Az ellen6rzeskor penztargep iizemelt 
(tipusa: Fiscal HP 251 EURO; gyari sz.: 5992114757268), melyb61 hitelesitest kovet6en 1 db 5 Ft
os penztargepblokk bevonasra keriilt. A nyugta adatai megegyeznek a gepnapl6 adataival. A 
keszleten lev6 zarjegykoteles jovedeki termekek eredeti zarjeggyel ellatottak, szarmazasuk hitelt 
erdeml6en igazolasra kertilt. Az tizletben dohanytermeket nem forgalmaznak, a trafiktorveny 
hatalybalepese el6tt sem. Az ellen6rzes soran atvizsgalasra kertilt a kiszolgal6 pult, valamint egyeb 
helyisegek. A kiszolgal6 pultt61 fuggony-terelemmel levalasztott raktarhelyiseg hiit6jeb61 
el6talalasra kertiltek az I. szamu p6tjegyzeken tetelesen felsorolt alkoholtermekek, koztes 
alkoholtermekek, valamint borok, melyek bontott allapotban voltak el6talalhat6ak. A 
szur6pr6baszeriien kivalasztott jovedeki termekek zarjegyeinek lekerdezeset kovet6en 
megallapitasra kerlilt, hogy azok rendben voltak, a NAY bels6 nyilvantartasaihoz kepest a jar6rok 
elterest nerri tapasztaltak. Penznyer6, jatekautomata nem tizemelt. Az ellen6rzott szemely az egyeni 
vallalkoz6 alkalmazottja volt. 

Az eljaras soran kozremiikod6 , a Bt. alkalmazottja, az eljar6 penztigy6rok 
megallapitasait nem vitatta, panasszal nem elt, a jovedeki ellen6rzesr61 keszitett jegyz6konyvet 
j6vahagy6lag alairta, valamint a kovetkez6 nyilatkozatot tette: ,A fent leirtak val6sak, panasszal 
nem elek. A hiit6 meretet tekintve nem fer el a pultba." 

A NAV Bevetesi F6igazgat6saga az ligyben keletkezett iratokat megktildte az illetekes eljaras 
lefolytatasa celjab61 az Igazgat6sagom reszere, amelyek 2014. 01. 1 0-en keriiltek erkeztetesre. 

A jovedeki ad6r61 es a jovedeki termekek forgalmazasanak kiilonos szabalyair61 sz616 2003. 
evi CXXVII. torveny (a tovabbiakban: Jot.) 4. § a) pontja szerint a torveny rendelkezeseit a 
jovedeki termeket es az annak el6allitasara alkalmas, a torvenyben meghatarozott termeket el6allit6, 
raktaroz6, tarol6, szallit6, forgalmaz6, ktilfoldr61 beszerz6, ktilfoldre ertekesit6, illetve egyeb 



m6don birtokol6 szemelyre (jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkiili egyeb szervezet, termeszetes 
szemely) kell alkalmazni. 

A Jot. 48. § (2) bekezdesenek a) pontja alapjan a vamhat6saghoz teljesftend6 ad6z6i 
kotelezettsegre, az ad6 visszaigenylesere, az ellenorzesre, - a kezbesitesi szabalyok kivetelevel - a 
hat6sagi eljarasra, a vegrehajtasi eljarasra, valamint a jogkovetkezmenyekre az e torvenyben 
meghatarozott elteresekkel az adozas rendjerol sz616 2003. evi XCII. torvenyt (a tovabbiakban: 
Art.) kell megfeleloen alkalmazni. 

A Jot. 48. § (2) bekezdesenek b) pontja alapjan a vamjogszabalyokban, illetve az Art.-ban nem 
szabalyozott kerdesekben, tovabba az (1) bekezdes es e bekezdes a) pontja ala nem tartoz6 egyeb 
kozigazgatasi hat6sagi iigyben az e torvenyben foglalt elteressel a kozigazgatasi hatosagi eljaras 
es szolgaltatas aitaianos szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. torvenyt (a tovabbiakban: Ket.) kell 
megfeleloen alkalmazni. 

A Ket. 29. § alapjan a gazdalkod6 a 2014. 01. 17-en kelt, 2316754233 szamu vegzessel ertesitesere 
keriilt, hogy terhere az Igazgat6sag 2014. 01. 17-en hivatalb61 eljarast inditott. 

A Ket. 50. § (1) bekezdese szerint a hat6sag koteles a donteshozatalhoz sziikseges tenyallast 
tisztazni. Ha ehhez nem elegendoek a rendelkezesre all6 adatok, hivatalb61 vagy kerelemre 
bizonyitasi eljanist folytat le. 

A Ket. 50. § (4) bekezdese szerint a hat6sagi eljarasban olyan bizonyitek hasznalhat6 fel, amely 
alkalmas a tenyallas tisztazasanak megkonnyitesere. Bizonyitek kiil6n6sen: az iigyfel nyilatkozata, 
az irat, a tanuvallomas, a szemlerol kesztilt jegyzokonyv, a szakertoi velemeny, a hat6sagi 
ellenorzesen kesztilt jegyzokonyv es a targyi bizonyitek. 

A Ket. 50. § (5) bekezdese szerint a hat6sag szabadon valasztja meg az alkalmazand6 bizonyitasi 
eszkozt. Torveny eloirhatja, hogy a hat6sag a hatarozatat kizar6lag valamely bizonyitasi eszkozre 
aiapozza, tovabba torveny vagy kormanyrendelet meghatarozott tigyekben kotelezove teheti 
valamely bizonyitasi eszkoz alkalmazasat, illetve eloirhatja valamely szerv velemenyenek a 
beszerzeset. 

A Ket. 50. § (6) bekezdese alapjan a hat6sag a bizonyitekokat egyenkent es 6sszessegiikben 
ertekeli, es az ezen alapul6 meggy6z6dese szerint allapitja meg a tenyallast. 

Az Art. 100. § (3) bekezdese szerint az ad6z6nak joga van az ellenorzes soran keletkezett iratokba 
betekinteni, a megallapitasokkal kapcsolatban felvilagositast kemi, azokra eszrevetelt tenni, 
bizonyitasi inditvanyokat eloterjeszteni, a jegyzokonyvet megismemi, es a jegyzokonyv atadasat, 
kezbesiteset k6vet6 15 napon beliil eszrevetelt tenni. 

Cimzett eszrevetellel a mai napig nem elt. 

A Jot. 111. § (1) bekezdes a) pontja alapjan a vamhat6sag es az ad6hat6sag a jovedeki szabalyok 
megtartasanak ellenorzese erdekeben a keresked6 tizlethelyisegenek, a kereskedelmi raktaranak, az 
tizemanyagtolt6 allomasnak, a kiskereskedelmi tarol6telepnek az arukeszletet ellenorizheti, abb61 
szakertoi vizsgalat celjara mintat vehet, az e torvenyben eloirt, ktilon vezetett nyilvantartasokat, 
tovabba az tizleti konyveket vizsgalhatja, az arukeszlet mennyiseget, eredetet, ad6zott vagy ad6zatlan 
voltat megallapithatja. 

A Jot. 110. § (7) bekezdese alapjan az iizlethelyiseg raktaraban, tovabba- a Kertv. 2. § 30. pontja 
szerinti vendeglatast folytat6 kereskedelmi egyseg (a tovabbiakban: vendeglat6-ipari iizlet) es a 
Kertv. 2. § 23. pontja szerinti szallashelyszolgaltatast folytat6 kereskedelmi egyseg (a tovabbiakban: 
kereskedelmi szallashely) kivetelevel - az iizlethelyiseg elad6tereben az alkoholtermeket kizarolag 
bontatlan, zarjeggyel ellatott palackban, abort bontatlan palackban, tovabba bontatlan, hivatalos 
zarral ellatott kannaban, hord6ban is lehet tarolni, ertekesiteni. 



A 2014. 01. 07-en tartott ellenorzeskor keszult jegyzokonyvben foglaltak alapjan megallapitottam, 
hogy Cimzett a fentiekben ismertetett jogszabalyi rendelkezest megsertette azzal, hogy a 
3639780257 szamu jegyzokonyv I. szamu p6tjegyzeken tetelesen felsorolt alkoholtermekek, koztes 
alkoholtermekek es borok bontott allapotban kerUltek el6talalasra az uzlet raktaraban. 

A Jot. 113. § (3) bekezdese szerint az e torveny hatalya ala tartoz6 termeszetes szemelyre 100 ezer 
forintig, a gazdalkod6 szervezetre 300 ezer forintig terjed6 mulasztasi birsagot lehet kivetni az e 
torvenyben es a vegrehajtasi rendeleteiben eloirt kotelezettseg megsertese, elmulasztasa miatt, ha 
arra jogkovetkezmenyt sem e torveny 112. §-a, sem e § (2) bekezdese, sem az Art. nem hataroz 
meg. 

Az Art. 172. § (21) bekezdese szerint a mulasztasi birsag kiszabasanal - kiilonos tekintettel a ( 4) es 
(5) bekezdesben meghatarozott esetekre - az ad6hat6sag merlegeli az eset osszes koriilmenyet, az 
ad6z6 jogellenes magatartasanak (tevekenysegenek vagy mulasztasanak) sulyat, gyakorisagat, 
tovabba azt, hogy az ad6z6, illetve intezked6 kepviseloje, alkalmazottja, tagja vagy megbizottja az 
adott helyzetben a tole elvarhat6 korultekintessel jart-e el. A koriilmenyek merlegelese alapjan az 
ad6hat6sag a mulasztas sulyahoz igazod6 az ad6zasi erdekserelemmel aranyos birsagot szab ki, 
vagy a birsag kiszabasat mellozi. 

A birsag osszegenek megallapftasakor sulyosbit6 korUlmenyt nem talaltam, enyhit6 koriilmenykent 
ertekeltem, hogy a Cimzett terhere mulasztasi birsag- ugyanilyen jellegu jogsertes miatt - meg nem 
keriilt megallapitasra. Enyhit6 koriilmenykent ertekeltem tovabba, hogy a jogszabalysertes csekely 
sulyu, adminisztrativ jellegu, kozvetlenUl adoerdeket nem sert, igy a mulasztasi birsag osszeget az 
Art. fent emlitett merlegelesi elveire figyelemmel es a fokozatossag elve szerint hatarozatom 
rendelkez6 reszeben foglaltak alapjan 20 000 forintban allapitottam meg. 

A Jot. 117. § (1) bekezdese szerint a jovedeki termekkel kereskedelmi tevekenyseget folytat6 
szemellyel szemben az Art. 174. §-aban meghatarozott intezkedes alkalmazand6 azzal, hogy 
uzlethelyiseget, telephelyet a vamhat6sag a 101. §, a 105. § (3) bekezdesenek, a 106. § (1) 
bekezdesenek, a 110. § (3), (7), (9), (12), (15) bekezdeseinek, valamint a zarjegyre, az ad6jegyre es 
a hivatalos zarra vonatkoz6, e torveny vegrehajtasi rendeleteben meghatarozott szabalyoknak a 
megsertese eseten az elso jogsertes alkalmaval 12, ismetelt elofordulas eseten 30, majd minden 
tovabbi jogsertes alkalmaval60 nyitvatartasi napra bezarhatja. 

Az Art. 174. § (1) bekezdese szerint az ad6hat6sag az ad6koteles tevekenyseg celjat szolgal6 
helyiseget 12 nyitvatartasi napra lezarhatja. 

A Jot. 117. § (2) bekezdese szerint nem lehet alkalmazni az (1) bekezdesben foglalt intezkedest, 
amennyiben a jovedeki termek mennyisege, amelyre a jogsertest elkovettek, nem eri el a 110. § (5) 
bekezdeseben meghatarozott kereskedelmi mennyiseget, illetve az uzemanyagok eseteben az 500 
litert, es a jogsertest els6 izben kovettek el. 

A Jot. 110. § (5) bekezdes f), g) es h) pontjai szerint e torveny alkalmazasaban kereskedelmi 
mennyisegunek az alkoholtermek 10 litert meghalad6 mennyisege minosiil, a koztes alkoholtermek 
20 litert, valamint a bores pezsg6 egyuttesen 90 litert (ebb61 pezsg6 legfeljebb 60 liter) meghalad6 
mennyisege minosul. 

Tekintettel arra, hogy Cimzett a jogsertest ugyanezen telephelye tekinteteben els6 alkalommal es 
alkoholtermek eseteben 3,95 liter, koztes alkoholtermek eseteben 0,5 liter, valamint bor eseteben 
1,45 liter mennyisegre kovette el, amely mennyisegek nem erik el a kereskedelmi mennyiseget, 
ezert a zaras szankci6 alkalmazasat61 eltekintek, egylittal felhivom a figyelmet, hogy a kovetkezo 
jogsertesnel az iizletzarastol eltekinteni nem all modomban. 

Tajekoztatom az ugyfelet arr61, hogy az Art. 133. §, 134. §-aban foglaltak alapjan lehetosege van
a kotelezett kerelmere fizetesi nehezsegre hivatkozassa1- meltanyossag gyakorlasara (reszletfizetes, 
fizetesi halasztas engedelyezese, a tartozas merseklese). 



Az Art. 133. § (1) bekezdese alapjan fizetesi halasztas es reszletfizetes (a tovabbiakban egyiitt: 
fizetesi konnyites) az ad6z6 es az ad6 megfizetesere kotelezett szemely kerelmere az 
ad6hat6sagnal nyilvantartott ad6ra engedelyezheto. A fizetesi konnyites abban az esetben 
engedelyezheto, ha a fizetesi nehezseg 
a) a kerelmezonek nem r6hat6 fel, vagy annak elkeri.ilese erdekeben ugy jart el, ahogy az az adott 
helyzetben tole elvarhat6, tovabba 
b) atmeneti jellegii, tehat az ad6 kesobbi megfizetese val6sziniisitheto. 

Az Art. 134. § (3) bekezdese alapjan az ad6hat6sag a p6tlek- es birsagtartozast kiveteles 
meltanyossagb61 mersekelheti ( elengedheti) kiilonosen akkor, ha annak megfizetese a vallalkozasi 
tevekenyseget folytat6 maganszemely, jogi szemely vagy egyeb szervezet gazdalkodasi 
tevekenyseget ellehetetlenitene. Az ad6hat6sag a merseklest az ad6tartozas egy reszenek (vagy 
egeszenek) megfizetesehez kotheti. 

Tajekoztatom tovabba arr61, hogy a meltanyossagi kerelem illetekmentes. A kerelem elbiralasa 
soran a vamhat6sag az Art-ben meghatarozott feltetelek fennallasat kiilon vizsgalat kereteben 
ellenorizni koteles. 

Az Art. 5/A. § (1) bekezdese alapjan ad6i.igyekben - ha e tOrveny elteroen nem rendelkezik - az 
i.igyintezesi hatarido 30 nap, amely legfeljebb 30 nappal hosszabbithat6 meg. 

Jelen i.igyben az Igazgat6sag hataskoret a Nemzeti Ad6- es Vamhivatalr61 sz616 2010. evi CXXII. 
torveny vegrehajtasar61 sz616 273/2010. (XII.9.) Kormanyrendelet 15. §-a allapitja meg, 
illetekesseget pedig a fenti kormanyrendelet 58. §-a es annak 3. szamu melleklete biztositja. 

Hatarozatom a fent emlitett jogszabalyi helyeken kivi.il a jovedeki ad6r61 es a jovedeki termekek 
forgalmazasanak ki.ilonos szabalyair61 sz616 2003. evi CXXVII. torveny 5. § (1) bekezdes, 48. § (9) 
bekezdes, 48/B. §, 76.§., az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. tOrveny 136. §, 137. §, tovabba a 
kozigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. t6rveny 
50. § (1) bekezdes, (3) bekezdes, (4) bekezdes, 71. §, 72. § (1) bekezdes, valamint az illetekekrol 
sz616 1990. evi XCIII. torveny 29. § (1) bekezdes, (2) bekezdes, 73. § (1) bekezdes, (3) bekezdes 
rendelkezesein alapul. 

Budapest, 2014. 02. 11. 
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