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ÉRTÉKESÍTÉS 

vagy 
BESZERZÉS ? 

EU-ból  2. folyamatábra  

Honnét?  

Magyaro.-ról 

Magyaro.-ra 

A termék VTSZ számának ellenőrzése az 
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 1. és 2. 

mellékletében. 

Nem 
kockázatos 

termék

A termék az alábbiak közül valamelyik?  
 a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, 
szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, 
biodízel, E85 

 a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt álló 
termék

Első adóköteles 
értékesítés? 

Nem Igen 

Hova? 

Meghaladja a termék(ek) 
tömege  

a 2500 kg-ot 
vagy az adó nélküli értéke 

az 5 millió Ft-ot? 
 

A kettő közül bármelyiket!! 

Kockázatos 
termék 

Igen Nem 

BeszerzésÉrtékesítés 

Ki szállítja / 
szállíttatja el? 

Címzett 
(vásárló) 

Feladó 
(értékesítő) A címzettnek nincs 

bejelentési 
kötelezettsége 

Meghaladja a termék(ek) 
tömege  

a 500 kg-ot 
vagy az adó nélküli értéke 

az 1 millió Ft-ot? 
 

A kettő közül bármelyiket!! 

Végfelhasználó részére? 

Nem 

Igen 

Nem 

Igen 

A termék a kockázatos élelmiszerek közé tartozik? 

Igen Nem 

A termék az egyéb kockázatos 
termékek közé tartozik?

Igen Nem 

Első 
adóköteles 
értékesítés? 

Nem Igen 

Végfelhasználó részére? 

Nem 

Igen Ki szállítja / 
szállíttatja el? 

Címzett 
(vásárló) 

Feladó 
(értékesítő) 

A feladónak nincs 
bejelentési 

kötelezettsége 

A címzett 
bejelentésre 

kötelezett 

A feladó 
bejelentésre 

kötelezett 

A címzettnek nincs 
bejelentési kötelezettsége 

A feladó 
bejelentésre 

kötelezett 

A feladónak nincs 
bejelentési kötelezettsége 

Igen 

Nem 

EU-ba  2. folyamatábra  
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Termékbeszerzés, 

egyéb célú behozatal 
EU-ból  

A termék VTSZ számának ellenőrzése az 
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 1. és 2. 

mellékletében. 

Nem 
kockázatos 

termék

A termék az alábbiak közül valamelyik?  
 a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, 
szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, 
biodízel, E85 

 a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt álló 
termék

Meghaladja a termék(ek) 
tömege  

a 2500 kg-ot 
vagy az adó nélküli értéke 

az 5 millió Ft-ot? 
 

A kettő közül bármelyiket!! 

Kockázatos 
termék 

Igen Nem 

Meghaladja a termék(ek) 
tömege  

a 500 kg-ot 
vagy az adó nélküli értéke 

az 1 millió Ft-ot? 
 

A kettő közül bármelyiket!! 

Nem 

Igen 

A termék a kockázatos élelmiszerek közé tartozik? 

Igen Nem 

A termék az egyéb kockázatos 
termékek közé tartozik?

Igen Nem 

A feladónak nincs bejelentési 
kötelezettsége 

A címzett 
bejelentésre 

kötelezett

A feladó 
bejelentésre 

kötelezett 

A címzettnek nincs 
bejelentési kötelezettsége 

A feladó 
bejelentésre 

kötelezett 
A feladónak nincs 

bejelentési kötelezettsége 

Igen Nem 

Termékértékesítés, 
egyéb célú kivitel 

EU-ba  

A címzett 
bejelentésre 

kötelezett 
A címzettnek nincs 

bejelentési kötelezettsége 


