
Az ÁNYK-s nyomtatványok kitöltése során elıforduló gyakori típushibák 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Az EMCS rendszerhez kapcsolódó ÁNYK formanyomtatványok kitöltése során számos 
esetben ugyanazon hibák fordulnak elı különféle gazdálkodóknál. Jelen tájékoztató levelünk 
célja az, hogy a leggyakoribb típushibák javítása során szerzett tapasztalatok alapján 
elısegítsük a hatékonyabb kitöltést, gördülékenyebb ügyintézést. 

A típushibákat okmánytípusonként, és rovat szerinti bontásban közöljük. 

Reméljük, hogy az alábbi ismertetıt hasznosan tudják majd alkalmazni a nyomtatványok 
kitöltése során, és a típushibák kiszőrésével, csökkentésével eredményesebbé, sikeresebbé 
tudjuk tenni mindannyiunk munkáját a kezdeti idıszakban. 

Tisztelettel, 

VP Rendszerfejlesztı Központ 
EMCS csoport 
vprk_emcs@vam.gov.hu 

 

E01 (Regisztráló bejelentés) 

 

• az üzenet sikertelen küldés utáni újbóli beküldés esetén az üzenetazonosítót 
minden esetben meg kell változtatni (pl.: meg kell növelni a sorszámot). 
 

• 1. m rovatban az érvényesség kezdeti dátumában az idıpontot (óra, perc) is fel 
kell tüntetni, azonban a rendszer a 24:00 formájában megadott óra, perc adatot 
nem tudja értelmezni. Helyette a 23:59, vagy 00:00 idıjelölést kell alkalmazni. 

 

IE815 (e-AD tervezet) 

 

• 2. a) rovat a belföldi feladó székhely adatait kell feltüntetni. A magyar székhely 
engedélyszám végzıdése minden esetben 5 db”0” (összesen 13 karakter). A feladó 
telephely adatokat 3. a) rovatban kell megadni. A telephely engedélyszám 
végzıdése nem lehet „0”. 

• 5. a) rovat külföldi címzett székhelye esetén fenti strukturális szabály, 
nevezetesen az 5 db „0”-ra végzıdés nem alkalmazható automatikusan, mivel az 
engedélyszámok felépítése nem EU harmonizált. Következésképpen, a külföldi 
partner székhelyének engedélyszám nem feltétlenül végzıdik 5 db „0”-ra.  



 
Az engedélyszám érvényességét, helyességét ellenırizheti az Európai Bizottság 
honlapján, az alábbi címen: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/seedquer?Lang=HU&Excnr=init. 
A székhely megnevezése angolul „Authorized Tax Warehouse Keeper”. 

 
• 7. a) kereskedı azonosító adatai rovatban a telephely engedélyszámát kell 

feltüntetni.  
 
A külföldi  partner telephely engedélyszám érvényességét, helyességét is 
ellenırizheti az Európai Bizottság honlapján, az alábbi címen: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/seedquer?Lang=HU&Excnr=init 
A telephely megnevezése angolul „Tax warehouse”. 

 

• 8. a) rovatban a rendeltetési vámhivatal kódját csak export/import eljárásnál kell 
kitölteni. Vámjogi értelemben csak az EU-n kívüli harmadik országgal folytatott 
kereskedelmi tranzakció minısül exportnak vagy importnak. Az EU tagállami 
partner részére történı szállítás tehát nem export. 

 
• 9. e) feladás idıpontja rovat csak abban az esetben lehet kisebb a nyomtatvány 

kiállításának dátumánál („A” lapon legalul, számozás nélküli rovat), ha késleltetett 
benyújtást adtunk meg az 1. h rovatban. Ennek feltétele, hogy a vámhatóság 
jóváhagyta a gazdálkodó üzemszünetben adófelfüggesztéssel szállítmányt indítson, 
és az üzemszünetet követıen a gazdálkodó elektronikusan is megküldi a 
szállítmány adatait. 

• 10. a) a vámhivatal hivatkozási száma rovatban a feladó telephely szerinti 
illetékes hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal kódot minden esetben fel kell 
feltüntetni. Felépítése: országkód+6 szám; pl: HU231000. A helyes vámhivatal 
kódokat megtalálja az alábbi hivatkozás alatt: 
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/csunquer?Lang=HU. A keresıbe 
városnév beírásával megkapja az összes lehetıséget, szolgálati helyet. 

• 15. a) rovatban ha a fuvarozási ügyintézı és az elsı fuvarozó adatai kitöltésre 
kerülnek, abban az esetben az adószámot (HÉA számot) is ki kell tölteni. 

• 17. a) rovat. Az egyedi hivatkozási számokat „0” karakterek használata nélkül 
töltsük ki. Pld. „1” és nem „001”. 

• 17. i) és 17. j) rovatok. Amennyiben TAB billentyővel haladnak a szöveges 
rovatokban nem látható bejegyzéseket tesznek, ezért az ellenırzés kéri a nyelvi 
kód és az adójelölés használatának megjelölését is, holott adójelölést nem is 
alkalmazunk. Ha már beléptünk a rovatba, akkor a kurzort vigyük a mezı elejére, 
vagy ha nem akarjuk használni a szövegmezıt, akkor kattintsunk a használni 
kívánt következı mezıbe. Amennyiben használunk egy szövegmezıt, akkor a 
hozzá tartozó nyelvi kódot is ki kell tölteni. 



• 17. 2. 1. a) rovat esetén a borászati mőveleti kódnál, ha a termék semmilyen 
borászati mőveleten nem esett át, akkor ne használjuk a „0” jelölést, hagyjuk 
üresen. 

• 17. d) jövedéki termék mennyiségnek megadása során a Bizottság 684/2009/EK 
rendeletében foglalt mennyiségi egységeket kell használnunk, melyek a 
következık: 

T200 1 000 db 
T300 1 000 db 
T400 Kg 
T500 Kg 
B000 Liter (20 °C hımérsékleten) 
W200 Liter (20 °C hımérsékleten) 
W300 Liter (20 °C hımérsékleten) 
I000 Liter (20 °C hımérsékleten) 
S200 Liter (20 °C hımérsékleten) 
S300 Liter (20 °C hımérsékleten) 
S400 Liter (20 °C hımérsékleten) 
S500 Liter (20 °C hımérsékleten) 
E200 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E300 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E410 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E420 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E430 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E440 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E450 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E460 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E470 Kg 
E480 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E490 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E500 Kg 
E600 Kg 
E700 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E800 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E910 Liter (15 °C hımérsékleten) 
E920 Liter (15 °C hımérsékleten) 

 
A táblázatból kiderül, hogy a bor esetében a megszokott hektoliter helyett a litert, 
valamint az alkoholtermékeknél is a litert kell alkalmaznunk a HPA helyett. 

IE813 (Rendeltetési hely változtatása) 



• az A lapon legalul az üzenet hitelesítésénél ne az új címzett VPID számát 
tőntessük fel, hanem az üzenet küldıjét. 

 

IE837 (Magyarázó üzenet) 

 

• 1 – Fejlécben a korrelációs azonosítóhoz az emlékeztetı / IE802-es / üzenet 
azonosítóját kell feltüntetni. 

 


