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Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. január 1-

jével a jövedéki árumozgásokat felügyelő 

EMCS rendszer működésében – a nemzeti 

jövedéki jogszabály és az uniós specifikációk 

módosításával összhangban – számos újdon-

ságot és változást valósítottunk meg. A jog-

szabályi változások alapján folytatott, alábbi 

informatikai fejlesztéseknek köszönhetően 

valóra válik a tagállami és belföldi jövedéki 

szállítmányok teljes körű felügyelete az 

EMCS rendszerben. 

 

Az adófelfüggesztéssel végzett, tagállami 

jövedéki termék szállítások változása 

 

Az adófelfüggesztéssel végzett, tagállami jö-

vedéki termék szállítások felügyeletére az 

EMCS rendszert Magyarország már 2010. 

április 1-jén teljes funkcionalitással bevezette. 

2011. január 1-jétől azonban az Európai Unió 

valamennyi gazdálkodójának alkalmaznia kell 

az EMCS rendszert, azaz már csak e-TKO 

okmánnyal lehet indítani a szállítmányokat, és 

azok érkezését is csak elektronikus átvételi 

elismervénnyel lehet igazolni. A szállítmá-

nyokat tehát minden tagállami gazdálkodó 

kizárólag elektronikusan indítja és fogadja, 

megszűnik a papír alapú TKO küldése, csak 

az e-TKO kinyomtatott példányai lesznek 

használatban.  

Az EMCS rendszer teljes körű alkalmazása 

alól átmenetileg kivétel Hollandia, amelynek 

gazdálkodói két hét késedelemmel, 2011. ja-

nuár 15-dikétől-, illetve Dánia, amely gazdál-

kodói csak 2011. január 28-ától tudnak e-

TKO okmányok kiállításával szállítmányt in-

dítani. 

 

Export eljárás változásai 

 

A 2008/118/EK Tanácsi irányelvnek megfele-

lően a tagállamoknak meg kell valósítaniuk, 

hogy a több tagállamot is érintő export eljárá-

sok összekapcsolódhassanak. Ennek megfele-

lően 2011. január 1-jétől lehetőséget biztosí-

tunk az EMCS rendszerben arra, hogy az „A” 

tagállamban e-TKO-val indított jövedéki ter-

mék szállítmányt, a „B” tagállamban vonhas-

sák kiviteli eljárás alá. A kiviteli eljárás elfo-

gadásáról és a kiléptetésről a „B” tagállam az 

„A” tagállam hatóságán keresztül értesíti a 

feladót. A magyar gazdálkodók szempontjá-

ból ez annyi változást jelent, hogy az e-TKO 

tervezet 8.a rovatában más tagállambeli vám-

hivatal kódot is megadhatnak.  

Az export eljárással kapcsolatos további vál-

tozás, hogy a vámeljárás elfogadásáról szóló 

értesítés (IE829), valamint a vámeljárás eset-

leges elutasításáról szóló értesítés (IE839) 

struktúráját az Európai Bizottság módosította. 

Az új struktúrát – EU-s elvárásnak megfelelő-

en – 2011. január 1-jétől alkalmazzuk. 

 

Átvételi elismervény kiegészítése a nemzeti 

adatokkal 

 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek for-

galmazásának különös szabályairól szóló 

2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Jöt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (a továb-

biakban: Rendelet) 75. § (4) bekezdésében 

foglaltak szerint 2011. január 1-jétől az elekt-

ronikus átvételi elismervényen kiegészítő 

adatként meg kell adni a jövedéki termék Jöt. 

szerinti vámtarifaszámát és fajtakódját.  

Mi található 

a 8/2010. számban? 

 

1. Az EMCS rendszer változásai 

2011. január 1-jétől  
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Az új adattartalomnak megfelelően az elekt-

ronikus átvételi elismervény megnevezése 

HU818M-re változik. A jövedéki termék cím-

zettje az adófelfüggesztéssel indított szállít-

mány átvételéről, – esetleges teljes, vagy rész-

leges visszautasításáról – minden esetben az 

új adattartalmú elektronikus átvételi elismer-

vényen tudja a hatóságot értesíteni. Tekintet-

tel arra, hogy a kiegészítő adatok a jövedéki 

termékeket jellemzik, ezért minden e-TKO-n 

szereplő árutételre vonatkozóan szerepeltetni 

kell azokat.  

Fontos kiemelni, hogy a kiegészítő adatokat 

tartalmazó üzenetre egy szűkített adattartalmú 

átvételi elismervénnyel (IE818) igazolja visz-

sza az EMCS rendszer az adatok nyilvántar-

tásba vételét. Így az átvételi elismervény fo-

gadási funkcióját az ügyfeleknek nem kell 

módosítaniuk, azt a jelenlegiek szerint kell 

kezelniük, hiszen minden esetben az EU-s 

specifikációk szerinti adattartalommal érkez-

nek az ügyfelekhez az átvételi adatok. 

 

EKO adatküldés az EMCS rendszerben 

 

Az adóraktár engedélyesnek a jövedéki ter-

mék – a szőlőbort kivéve – szabadforgalomba 

bocsátásakor kiállított egyszerűsített kísérő 

okmány (EKO) adatait a vámhatóság részére 

meg kell küldenie. A Jöt. 2011. január 1-jén 

hatályba lépő 40. §. (13) bekezdése alapján az 

adóraktár (sörfőzde kivételével) EKO adat-

küldési kötelezettsége átkerül az EMCS rend-

szerbe. Ezt követően a KEA adatszolgáltatás 

megszűnik, és felváltja az EMCS adta korsze-

rű technológia. 

Az elektronikus EKO okmány mind felépíté-

sében, mind kezelésében hasonlít az elektro-

nikus TKO-hoz. Különbséget jelent, hogy ezt 

a rendszer nem küldi ki a címzett részére, il-

letve tagállami szállítás esetén más tagállam-

ba, hanem a kezelése belföldi keretek között 

marad. 

További jelentős eltérés ezen felül az e-TKO 

kezeléséhez képest, hogy az EKO esetében az 

áru átvételének igazolása papír alapon törté-

nik, elektronikus átvételi elismervény benyúj-

tására nem kerül sor. A szállítás folyamata 

tehát az EMCS alkalmazását megelőzően 

folytatott eljárásnak megfelelően zajlik, és a 

3649/92/EGK rendeletnek megfelelő okmány 

kiállítása mellett történik. 

Az EKO adatainak beküldésére a HU815E 

üzenet szolgál, amelyben a papír alapú EKO 

okmány adattartalmát tudják megküldeni az 

adóraktár engedélyesek.  

A KEA adatszolgáltatás esetében problémát 

jelentett, hogy az okmány stornózását hogyan 

jelentse be a gazdálkodó. Az EMCS rendszer 

esetében alkalmazott törlő eljárást ezért kiter-

jesztettük az adózott szállítmányokra is, és az 

okmány stornózásának tényéről a HU810E 

bejelentéssel értesíthetik a gazdálkodók a 

vámhatóságot. 

 

Az EKO azonosítószáma 

 

Az EKO beküldésekor a gazdálkodó választ-

hatja azt a lehetőséget, hogy az okmányt az 

előre kiadott sorszámtartomány felhasználá-

sával azonosítja. Ebben az esetben a sorszám-

tartományból felhasznált azonosítót kell fel-

tüntetni az EKO bizonylatazonosító rovatá-

ban.  

A gazdálkodó választhatja továbbá, hogy – a 

megfelelő elárusító helyen kapható – egysze-

rűsített kísérő okmány szigorú számadású 

nyomtatványát előre megvásárolja, és annak 

alkalmazásával indítja a szállítmányt. Ebben 

az esetben a nyomtatványon szereplő sorszá-

mot kell feltüntetni a bizonylatazonosító ro-

vatban. 

Ezekben az esetekben anélkül, hogy visszaér-

kezne a nyilvántartásba vételt visszaigazoló, 

az EMCS rendszer által küldött HU801E ok-

mány, elindulhat a szállítmány.  

Ha azonban a gazdálkodó nem kíván nyom-

tatványt vásárolni, illetve a sorszámtartomány 

igényléssel, elszámolással kapcsolatos kötele-

zettségeket vállalni, akkor választhatja az 

EMCS rendszer által kínált lehetőséget is, az 

AHK szám központi generálását.  

Ha az utóbbi lehetőséget választják, akkor 

azonban mindenképpen meg kell várni az 

EMCS rendszer válaszát (HU801E üzenetet) a 

szállítmány indítása előtt. A gazdálkodó ekkor 

a rendszer által generált azonosítószám al-

kalmazásával indítja a 3649/92/EGK bizottsá-

gi rendeletben meghatározottak szerint ki-

nyomtatott EKO-t. 
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Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a rendszer 

mindegyik esetben generál az érvényesítés 

során AHK számot, de a kiadott sorszámtar-

tomány felhasználása, illetve a nyomdai úton 

előállított nyomtatvány alkalmazása esetében 

az csak nyilvántartásba vételi azonosítóként 

szolgál, és a szállítmány azonosítására a bi-

zonylatazonosító szolgál. 

 

Repülőtéri adóraktárak bizonylata 

 

A Jöt. 40. § (13) bekezdése és a Rendelet 43. 

mellékletében foglaltaknak megfelelően, a 

repülőgép üzemanyag adóraktárból történő – 

adómentes, vagy adózott – kiszolgálásáról, 

illetve repülőgépből lefejtett üzemanyag betá-

rolásáról kiállított bizonylat adattartalmát 

2011. január 1-jétől az EMCS rendszerben 

kell teljesíteni. 

Az adatszolgáltatás a HU815R üzenettel tör-

ténik. Az okmány nyilvántartásba vételét kö-

vetően egy HU801R üzenet érkezik vissza a 

repülőtéri adóraktárhoz. 

 

Adatszolgáltatási csatornák 

 

A fentiekben bemutatott adatszolgáltatási kö-

telezettségekre mindkét, EMCS rendszer által 

alkalmazott csatorna alkalmazható. A gazdál-

kodó szabadon dönthet, hogy Jöt. 20. § (1) a) 

pont szerinti közvetlen szoftver kapcsolatot 

alakítja ki a vámhatóság rendszerével, vagy a 

b) pont szerinti ügyfélkapus kapcsolaton 

(ÁNYK programmal, nyomtatvány formájá-

ban) teljesíti az adatszolgáltatást. Amennyi-

ben már rendelkezik a gazdálkodó EMCS re-

gisztrációval az adófelfüggesztéses szállítá-

sokhoz kapcsolódóan az adott csatornára, ak-

kor külön regisztrációra nincs szükség. Az 

adatszolgáltatást 2011. január 1-jétől teljesíte-

ni tudja. 

 

Aki azonban az új funkciók tekintetében még 

nem rendelkezik az általa alkalmazni kívánt 

csatornára vonatkozó regisztrációval, akkor a 

regionális ellenőrzési központokban, illetve 

2011. január 1-jétől a jogutód NAV szervek-

ben, a közvetlen szoftver kapcsolathoz az 

R11-es nyomtatvány segítségével, ügyfélka-

pus kapcsolat esetében pedig R01-es nyom-

tatvány segítségével regisztrálnia kell. 

 

Gyakran ismételt kérdések 

 

- Az EKO 3. rovata (Rendeltetési ország ille-

tékes hatósága) kötelezően kitöltendő ro-

vat, amelynek alkalmazását az ügyfelek 

nem tartották indokoltnak. 
 

A rovat a későbbiekben opcionálissá változik, 

nem lesz kötelező a címzett felügyeletét ellátó 

hatóság nevének és címének megadása, mivel 

a felügyelő vámszerv a címzett irányítószáma 

alapján megállapítható. Erre tekintettel a me-

ző opcionálissá tételéig a rovatban egységesen 

az „N/A” szöveget kell szerepeltetni. 

 

- Az EKO 7. rovata (Rendeltetési hely) köte-

lezően kitöltendő rovat, azonban sok eset-

ben a továbbforgalmazó vevő – üzleti meg-

fontolásból – nem adja meg a vevőinek 

adatait. 
 

Azokban az esetekben, amikor a feladónak 

nem áll rendelkezésére ez az adat, a rovatban 

egységesen a „Külön szállítólevél szerint” 

szöveget kell szerepeltetni. Az egységes kitöl-

tés biztosítja, hogy a vámhatóságnak tudomá-

sa legyen az ilyen jellegű szállítmányokról. 

 

- Az EKO 13. rovata (Számla szerinti 

ár/kereskedelmi érték) kötelezően kitölten-

dő rovat, ugyanakkor az üzemanyag-töltést 

végző rendszerekben az adatok az okmány 

kiállításakor nem állnak rendelkezésre. 
 

Tekintettel arra, hogy az áru értékének a szál-

lítás szempontjából nincs kiemelt jelentősége, 

ezért azokban az esetekben, amikor az áru ér-

tékének megállapítása nehézségbe ütközik, 

egységesen 1 (egy) Ft szerepeltethető a rovat-

ban. 

 

- Az EKO 15. rovata (Aláíróra vonatkozó 

adatok) kötelezően kitöltendő rovat, amely-

lyel kapcsolatban kérdésként merült fel, 

hogy az aláírás alól mentesített gazdálkodó 

esetében a kitöltés miként valósuljon meg. 
 

A mentesítéssel rendelkező gazdálkodók a 

papír alapú EKO-t sem írják alá, ezért ebben 

az esetben a rovatban egységesen az „Aláírás 

alól mentesítve” szöveg szerepeltethető. 
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Tisztelt Ügyfeleink! 

 

A 2011. január 1-jétől érvényes új, illetve 

módosított nyomtatványok, az EMCS Inter-

fész specifikáció és az ahhoz kapcsolódó tájé-

koztató anyagok elérhetőek és letölthetőek a 

Vám- és Pénzügyőrség hivatalos honlapján 

(itt). 

 

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_abif@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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