Tisztelt pálinka-előállítók, ital-nagykereskedők!

Hivatkozva az érvényben lévő jövedéki szabályokra a Pálinka Nemzeti Tanács a
következő figyelem-felhívást teszi közzé:
Az elmúlt időszakban kialakulóban van az a kereskedelmi gyakorlat, amelynek során
pálinkagyártók és forgalmazók marketing-aktivitásuk során akcióban (pl. 6+1 palack,
stb.) ajándék terméket adnak át a vendéglátó-szektor képviselőinek
A pluszként adott ajándék termék esetén előfordul, hogy ezek a termékek semmilyen
jövedéki bizonylaton (számla vagy szállítólevél) nem szerepelnek, azaz nem születik róluk
semmilyen dokumentum. A kiskereskedelmi pénztárblokk ez esetben nem jövedéki
bizonylat, vagyis az áru eredetét a vendéglátós nem tudja igazolni.
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (tov.: Jöt.) 97. §-a szerint a jövedéki termék
birtokosának a birtokolt jövedéki termék eredetét és a birtoklás jogszerűségét hitelt érdemlően
igazolnia kell.
A Jöt. 68. §. (1) bekezdése alapján a jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket - ennek
megfelelően a pálinkát is – belföldön kizárólag adóraktári engedélyestől, terméket adóraktárban
tároló személytől és jövedéki kereskedőtől (jövedéki nagykereskedőtől) szerezhet be.
Az adóraktár és a jövedéki kereskedő a jövedéki termék szállításakor meghatározott adatokat
tartalmazó szállítólevéllel szállíthat.
Az adóraktár engedélyese és jövedéki engedélyes kereskedő a jövedéki termékek
értékesítéséről olyan számlát állít ki, amely tartalmazza – az ÁFA törvényben meghatározott
több más adattal együtt – az értékesített jövedéki termékek pontos megnevezését, azok pontos
mennyiségét, a termékek Kombinált Nomenklatúra (KN) kódját, a számlát kibocsátó kereskedő
jövedéki típusú engedélyének a számát, továbbá a tételazonosító jelölést (LOT-kód) is.
A számla vagy szállítólevél hiánya miatt ilyen esetekben az áru származása és adózott volta
sem igazolt. Emiatt sor kerülhet a vendéglátó egység időszakos bezárására, 750.000 Ft-ig
terjedő jövedéki bírság kiszabására és az áru elkobzására is.
Felhívjuk a pálinka termékpálya résztvevőinek figyelmét arra, hogy amennyiben az ilyen
jellegű, marketing megfontolásból adott vagy kapott áru fajtája és mennyisége szerepel
szabályosan kiállított számlán vagy szállítólevélen, akkor a pálinka eredete és adózott volta
igazolt, tehát birtoklása jogszerű. Igaz ez akkor is, ha a számlán az így adott áru értéke 1 Ft
vagy az ajándék áru értéke engedményként szerepel a számlán.
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A fenti rendelkezések értelmében a Pálinka Nemezti Tanács felhívja a forgalmazók
figyelmét, hogy az általuk átadott és átvett jövedéki termékek birtoklását, jogszerű
beszerzését és a termékek adózott voltát, minden esetben hitelt érdemlően kiállított
bizonylatokkal szükséges igazolniuk!
Figyelmüket megköszönve,
Pálinka Nemzeti Tanács
2022 szeptember 20.
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