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Nyomtatvány kitöltési útmutató 

 

Adószám 
Be kell írni annak a személynek az adószámát, aki benyújtja az 
elszámolást 

Törzszám 
Be kell írni annak a személynek a törzsszámát, aki benyújtja az 
elszámolást 

Elnevezés Be kell írni annak a személynek a nevét, aki benyújtja az elszámolást. 

Lakcím 
Be kell írni annak a személynek a teljes címét, aki benyújtja az 
elszámolást. 

Adóidőszak Be kell írni azt az  adóidőszakot, amelyre az  elszámolás vonatkozik. 

1. Jövedéki adóköteles 

 
 
Az elszámolást benyújtó személy státuszára való tekintettel ( jövedéki 
adóköteles típusa vagy a  jövedéki adó más megfizetője vagy az 
adómentes felhasználó) be kell jelölni a megfelelő mezőt.  

·         meghatalmazott címzett 

·         gyártó 

·         meghatalmazott importőr 

·         égetett szesz kistermelő 

·         bor kistermelő 

·         adóraktár engedélyes 

·         ideiglenesen bejegyzett címzett 
·         címzett a ZTro-1 29. cikkel összhangban  
·         engedély birtokosa vámmentes üzletben  

2. Más jövedéki adófizetők 

·       más jövedéki adófizetők 
·       távértékesítés 

3. Adómentes felhasználó 

 

1 csendes borok Az italmennyiséget négy tizedesjegy pontosságal kell beírni. 

2.habzóborok  

3.köztes italok  

4.Más erjesztett italok 

A (3), (4), (5), (6) és (7)  oszlopba kell beírni a megfelelő elszámolási 
egységben feltüntetett mennyiséget. (Az  5.1, 5.2 in 5.3 sorszám alatti 
mennyiséget át kell számítani  egy hektoliter etilalkoholra 100% 
térfogatszázalékban megadott alkoholra. Abban az esetben, ha 30 liter  
20% -os etilalkoholunk van, a mennyiséget az alábbi módon kell 
kiszámítani: (30l/100)*0,2= 0,06 hl alk.) 
 

5. etilalkohol 

A (8) oszlopba azt a mennyiséget kell beírni,  amelyre a jövedéki adó 
visszatérítése a ZTro-1. 19. cikkel összhangban kerül érvényesítésre. 
 

5.1.denaturált etil-alkohol 80 % vol vagy annál több alkohol tart. 
A (9) oszlopba azt a visszatérítendő összeget kell beírni,  amely  a   
ZTro-1. 19. cikkel összhangban kerül érvényesítésre. 

5.2 denaturált etil-alkohol, bármely akoholtartalommal  

 
A (10) oszlopba a ZTro-1. 19. cikk alapján érvényesítésre kerülő jövedéki 
adó visszatérítés érvényesítés megfelelő jogalapját kell beírni, éspedig: 

5.3 Más etilalkohol - első bekezdés 1.pontja  

 - első bekezdés 2.pontja  

  - első bekezdés 5.pontja.  

  
A jövedéki adó visszatérítést, mint a havi elszámolásban kimutatott 
jövedéki adó kötelezettség levonást, csak az adóraktár engedélyes és a  
meghatalmazott címzett érvényesítheti. 

   

  

A (11) oszlopba az előírt jövedéki adó szorzatának összegét  és az (5) 
oszlopban lévő mennyiséget, valamint az előírt jövedéki adó 
szorzatának összegét és a 6. oszlopból a mennyiséget és az előírt 
jövedéki adó szorzatának összegét,  a (7) oszlopból pedig a mennyiséget 
kell beírni. 
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6. Adóidőszakra vonatkozó kötelezettség  A 11) oszlopból be kell írni a jövedéki adó megfelelő együttes összegét  

7. Jövedéki adó visszatérítés  
A ZTro-1 19. cikkel összhangban a 9) oszlopból be kell írni a 
visszatérítendő jövedéki adó együttes összegét. 

8. Fizetendő 
Be kell írni a fizetendő jövedéki adó összegét (a ZTro-1 19. cikkel 
összhangban az adóidőszakra vonatkozó kötelezettség és a jövedéki 
adó visszatérítése közötti különbség). 

Egyéb adatok: 
— ideiglenesen meghatalmazott címzett jövedéki 
száma  
—  ARC kód/LRN kód 
— jövedéki termék átvételének időpontja 
— küldemény átvétel előrejelzési nyilvántartó szám 
 

Az ideiglenesen bejegyzett címzett beírja a jövedéki engedély számát. 
Az ideiglenesen bejegyzett címzett és a meghatalmazott importőr az 
elszámolt jövedéki termékek mennnyiségére vonatkozó  elektronikus 
jövedéki dokumentumból beírja az ARC kódot (egyedi jövedéki 
hivatkozási kód). Alternatív eljárás alkalmazása esetén az  LRN kódot 
kell beírni (helyi hivatkozási szám). 
Az ideiglenesen bejegyzett címzett a ZTro-1 29. cikkel összhangban  
távértékesítéssel foglalkozó személy, akinek be kell írnia a más 
tagállamból származó jövedéki termék átvételének  időpontját. 
A címzett és a távértékesítéssel foglalkozó személy a ZTro-1 29. cikkel 
összhangban beírja a küldemény átvétele előrejelzésének nyilvántartó 
számát. 


