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Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jövedéki termé-

kek közösségi adófelfüggesztési eljárásban 

Olaszországba történő szállításával összefüg-

gésben átmeneti eljárás kialakítása vált szük-

ségessé. 
 

Olaszország ugyanis a 2008/118/EK tanácsi 

irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-

felfüggesztéssel történő szállításához kapcso-

lódó számítógépes eljárások tekintetében tör-

ténő végrehajtásáról szóló 2009. július 24-ei 

684/2009/EK bizottsági rendeletében megha-

tározott adattartalmú elektronikus okmánnyal 

(a továbbiakban e-TKO) feladott szállítmá-

nyok EMCS-ben történő elektronikus vissza-

igazolását csak 2010. június 1-jétől tudja 

elvégezni. 

 

2010. június 1-jéig olasz relációban az alábbi 

eljárásrend alkalmazható, amennyiben a ma-

gyar feladó nem kívánja megvárni az EMCS 

rendszerben a 2010. június 1-je után megtör-

ténő elektronikus visszaigazolást. 

 

A jövedéki termékek közösségi adó-

felfüggesztési eljárásban Olaszországba törté-

nő feladása során a Jöt. 2010. április 1-jén ha-

tályba lépett rendelkezései szerint kell eljárni, 

vagyis a szállítmányok e-TKO-val indíthatók. 

Az e-TKO tervezetének vámhatóság általi el-

fogadását és az AHK-szám megadását köve-

tően azonban az e-TKO-t három példányban 

ki kell nyomtatni, amelyek a szállítmányt kí-

sérik a közösségi adófelfüggesztési eljárás 

során. A címzett - a Bizottság DG TAXUD - 

D4 EMCS Project menedzsmentjével, vala-

mint a Pénzügyminisztériummal történt 

egyeztetésnek megfelelően - a kinyomtatott e-

TKO-n az olasz vámhatóság ellenjegyzésével 

ellátva visszaigazolja a jövedéki termék átvé-

telét. Az ellenjegyzett kinyomtatott e-TKO 

egy példánya marad a címzettnél, két példányt 

pedig a címzettől vissza kell kérni, illetve a 

címzettnek azokat vissza kell küldenie a fel-

adó részére. Az egyik visszaküldött példány a 

feladóé, a másik példánnyal pedig a vámható-

ságtól a szállítmány manuális lezárását kell 

kérni. A manuális lezárásra a Jöt. 21. § (9) 

bekezdésben foglaltak alapján kerülhet sor, 

tekintettel arra, hogy a feladó az üzemszüneti 

eljárás alkalmazásától eltérő okból nem ren-

delkezik elektronikus átvételi elismervénnyel.  

 

A vámhatóság a jövedéki termék címzett által 

történő átvételének igazolására megfelelő bi-

zonyítékként a kinyomtatott e-TKO címzett 

által visszaküldött, olasz hatóság által záradé-

kolt példányát – a szükséges vizsgálat elvég-

zését követően – elfogadja. Elfogadhatók to-

vábbá – elsődlegesen a korábban indított szál-

lítmányok esetében - a Jöt. 21. § (10) bekez-

désében említett egyéb okmányok is, valamint 

minden más olyan okmány is, ami megfelelő 

bizonyítékul szolgál a jövedéki termék átvéte-

lére. 
 

Az előbbiek szerint benyújtott okmányok 

alapján a szállítmány manuálisan kerül lezá-

rásra. A manuális lezárás során az eljáró 

pénzügyőr vizsgálja a benyújtott okmányokat, 

és ha annak feltételei fennállnak, akkor az 

EMCS-ben rögzíti a szállítmány adatai között 

a manuális lezárás tényét és annak indokát. 

 

Amennyiben a manuális lezárás megtörténik - 

figyelemmel a Jöt. 21. § (4) bekezdés b) pont-

jában meghatározott határidőre (4 hónap) is -, 

a feladó véglegesen mentesül a felfüggesztett 

adófizetési kötelezettsége alól. 
 

Mi található 

az 5/2010. számban? 

 

1. Átmeneti eljárás az Olaszország-

ba indított szállításokra 
 



   2 5/2010. 
 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan ész-

revételek, kérdések fogalmazódtak meg 

Önökben, úgy kérjük, hogy forduljanak hoz-

zánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken: 
 

Vám- és Pénzügyőrség  

Országos Parancsnoksága  

Jövedéki Igazgatósága 

Telefon: 06-1/428-7800, 

Email: vpop.jig@vam.gov.hu 
 

vagy 
 

Vám- és Pénzügyőrség  

Rendszerfejlesztő Központ 

EMCS csoport 

Email: vprk_emcs@vam.gov.hu  
 

Az EMCS-el kapcsolatos további információ-

kat a Vám- és Pénzügyőrségi hivatalos hon-

lapján (itt), valamint az OPENKKK webolda-

lon (itt) olvashatnak. 
 

Vám- és Pénzügyőrség 

Országos Parancsnoksága 

Jövedéki Igazgatósága 
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