70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának
szabályairól
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:
Btv.) 57. §-a (1) bekezdésének q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában
1. közfogyasztásra forgalomba hozatal: a Btv. 25. §-ának (1) bekezdése szerinti forgalomba
hozatal;
2. forgalomba hozó:
a) a közvetlenül a fogyasztó vagy a kereskedőszámára értékesítésre kerülőbor tekintetében
az egyszerűsített adóraktár-engedélyes, illetve a tároló adóraktár-engedélyes,
b) a bort külföldről behozó kereskedő;
3. harmadik ország: olyan állam, amely nem az Európai Unió tagállama, vagy nem az
Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás szerződőállama.
2. § A Btv. 24/A. § (3) bekezdésében meghatározott bor forgalombahozatali járulék (a
továbbiakban: járulék) összegét a Bormarketing és minőség-ellenőrzés 10032000-0122019151300009 számú Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű
előirányzat-felhasználási keretszámlára kell megfizetni. A járulék megfizetése készpénzátutalási megbízással vagy banki átutalással történhet.
3. § (1) A járulékot a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalomba hozásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 83. §-ának (4) bekezdése
szerinti tárgyidőszakban közfogyasztásra forgalomba hozott mennyiség alapján, a Btv. 24/A.
§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a Btv. 24/A. § (3) bekezdésében
hivatkozott határidőig kell megfizetni.
(2) Az Európai Unió valamely tagállamából, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
Megállapodás valamely szerződőállamából történőbehozatal esetén a járulékfizetésre
kötelezett a járulékot az adóraktári nyilvántartásba vett bortételek után, az (1) bekezdés szerint
köteles megfizetni.
(3) Harmadik országból történőbehozatal esetén a járulékot az adóraktári nyilvántartásba vett
bortétel után, vagy - ha a bort az adott államban már forgalomba hozták - a kereskedelmi
egység raktárnyilvántartásába vett bortétel után, az (1) bekezdés szerint kell megfizetni.
(4) A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban tartalmaznia kell a járulékfizetésre
kötelezett jövedéki engedélyének számát.
4. § (1) A járulékfizetésre kötelezett a járulék megfizetéséről bevallási nyilatkozatot készít a
melléklet szerinti adattartalommal.
(2) A járulékfizetésre kötelezett a bevallási nyilatkozatot, és a Jöt. 83. §-ának (5) bekezdése
szerinti elszámolás másolatát a járulék befizetésére előírt határidőt követő15 napon belül
megküldi a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának (a továbbiakban: MgSzH).
(3) A Btv. 24/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés által érintett járulékfizetésre
kötelezett az ott említett befizetés és visszaigénylés tényéről, valamint összegéről szóló
okiratot megőrzi, és azokat ellenőrzéskor az ellenőrzést végzőhatóság részére bemutatja.
5. § (1) A Magyar Államkincstár a 2. §-ban meghatározott számlára beérkezett összegekről a
tárgyhónapot követőhónap 15. napjáig tájékoztatja az MgSzH-t.
(2) Az MgSzH a járulék befizetésének folyamatos ellenőrzése érdekében az általa kezelt
adatokat egyezteti a vámhatóság által szolgáltatott adatokkal. A vámhatóság a Jöt. 83. §-ának
(5) bekezdése szerinti, feldolgozott elszámolások alapján a forgalomba hozóra vonatkozó

adatokat - ideértve a jövedéki engedély számot -, valamint a közfogyasztásra forgalomba
hozott bor mennyiségére vonatkozó adatokat a december 1. és július 31. közötti időszakról
október 15-ig, az augusztus 1. és november 30. közötti időszakról pedig a következőév
február 15-ig továbbítja az MgSzH-nak.
(3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Btv. 24/A. §
(3) bekezdésében meghatározott határidőt követő30 napon belül intézkedik a járulék
befizetéséből képződött pénzkeret
a) 40%-ának az MgSzH részére, valamint
b) 60%-ának a Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht. (a továbbiakban: AMC Kht.)
részére
történőátutalásáról. Amennyiben az MgSzH-val lefolytatott, a (2) bekezdés szerinti
adategyeztetés alapján az átutalandó összeg módosításra szorul, úgy ezt a módosítást a
következőidőszak elszámolásában kell megtenni.
6. § Az MgSzH a Btv. 24/A. §-ának (8) bekezdése szerinti jelentését a honlapján közzéteszi.
7. § Az AMC Kht. az 5. § (3) bekezdésének b) pontja szerint részére átutalt összeget
költségvetésében elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a Btv. 24/A. § (7) bekezdésben
foglaltak szerint, a közösségi bormarketing programok kidolgozására, illetve a nemzeti
hatáskörben nyújtott agrármarketing tevékenység támogatásáról szóló külön jogszabály,
valamint a mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belsőpiacon történő
megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló külön jogszabály (a
továbbiakban: közösségi agrármarketing társfinanszírozásáról szóló rendelet) alapján
használja fel.
8. § (1) A Btv. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak szakmai megalapozása céljából a miniszter
igénybe veszi a szőlőbor ágazatban működőszakmai szervezetek által bormarketing célokra
létrehozott szervezet közreműködését.
(2) Az (1) bekezdésben említett feladat ellátására fordított összeget a miniszter határozza meg,
amely összeg nem lehet több, mint a Btv. 24/A. § (7) bekezdésben foglalt előirányzat 5%-a.
9. § (1) A miniszter létrehozza a Bormarketing Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), amely
a közösségi bormarketing támogatások odaítélése tekintetében a miniszter döntés-előkészítő
szerveként működik.
(2) A Bizottság 7 tagból áll, akik közül hatot a Magyar Bormarketing Kht., egy tagot pedig a
miniszter jelöl. A Bizottság tagjai a tagsággal együtt járó feladatuk ellátásához szükséges
szakismerettel rendelkezőszemélyek lehetnek. A tagokat a miniszter nevezi ki.
(3) A Bormarketing Bizottság javaslatot tesz a miniszter, illetve az AMC Kht. felé a Btv.
24/A. § (7) bekezdésében meghatározott közösségi bormarketing programok végrehajtására,
így különösen
a) a pályázati feltételek kialakítására,
b) a pályázatok elbírálására,
c) a támogatási szerződések megkötése szakmai feltételeinek kialakítására.
(4) A Bizottság tagjai maguk közül elnököt és titkárt választanak. A Bizottság üléseit az elnök
- akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag - vezeti. A Bizottságot az elnök vagy az általa
kijelölt tag a napirend megküldésével hívja össze.
(5) A Bizottság működésének részletes szabályait a miniszter által jóváhagyott működési
szabályzat tartalmazza.
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő8. napon lép hatályba.
(2) A járulékfizetésre kötelezett a Btv. 24/A. § (3) bekezdésben meghatározott fizetési
kötelezettségét e rendelet szerint elsőízben a 2007. augusztus 1. és november 30. közötti
időszakra nézve köteles teljesíteni.

