
 

ÚJ JÖVEDÉKI TÖRVÉNY 2017  
Szeminárium és Workshop  

Új engedélyezési eljárás, Adatszolgáltatás,  
Nyilvántartás, Új jövedéki biztosítékrendszer,  

Ellenőrzések, Szankciók, Adóvisszatérítés,  
Vámtarifális besorolás jelentősége  

 

Max. 14 fő! 
 

A szeminárium célja, hogy összefoglalja az új jövedéki szabályozás 2017. júli-
us 1-jén történő hatályba lépését követő gyakorlati tapasztalatokat az enge-
délyezés, a nyilvántartás vezetési kötelezettség, az adatszolgáltatás, az új 
biztosítékrendszer, valamint az adóvisszatérítés tekintetében. Az előadás 
során a szakértők kitérnek a gazdálkodóknál felmerült kérdésekre, problémák-
ra és rávilágítanak azok lehetséges megoldásaira. 
 

Tematika: 
 

Áttekintés – Új Jöt. 2017. július 1-jén lépett hatályba 
■ A hatályos jogszabályi háttér ■ Az új Jöt. különböző rendelkezéseinek hatályba 
lépési időpontja, avagy mikortól alkalmazandók az egyes rendelkezések 

Gyakorlati tapasztalatok – Hatályba lépéstől napjainkig 
■ Az engedélyezési eljárás, a nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási kötelezett-
ségekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok ■ Megvalósult-e a zökkenőmentes 
átállás? ■ Milyen új szabályok vonatkoznak a nyilvántartás-vezetési kötelezettség-
re? ■ Új, az elektronikus nyilvántartás-vezetés ■ Adatszolgáltatások teljesítésének 
különböző módjai 

Az új engedélyezési eljárás szabályai 
■ Engedélyezési eljárás határideje és általános feltételei ■ Mikortól lehetséges új 
engedélykérelmet benyújtani? ■ Milyen nyomtatványon nyújtsuk be az engedély-
kérelmet? ■ Formanyomtatvány bemutatása ■ Milyen okmányok csatolása szük-
séges az engedélykérelemhez? ■ Hogyan igazoljuk a tárgyi feltételek fennállását? 
■ Milyen speciális feltételeket ír elő az új szabályozás a különböző engedélyesek-
re? 

Az új jövedéki biztosítékrendszer 
■ Új szabályozás szerinti biztosítékrendszer bemutatása ■ Egyes engedélyesek 
által nyújtandó biztosíték összegek ■ Mikor nem kell biztosítékot nyújtani? ■ Ho-
gyan kalkuláljuk az új Jöt. szerint az adóraktár jövedéki biztosítékának összegét? ■ 
Adókockázathoz igazodó jövedéki biztosítékrendszer bemutatása ■ Milyen opti-
malizálási lehetőség merül fel a biztosítéknyújtás vonatkozásában? 

Ellenőrzések és szankciók új rendszere 
■ Milyen lényeges változások történtek az ellenőrzési folyamatban a régi Jöt.-höz 
képest? ■ Gyakorlati változások az ellenőrzés vonatkozásában a Jöt.-ben? ■ Jegy-
zőkönyv típusok bemutatása ■ Átalakuló szankciórendszer ismertetése ■ Szankci-
ók mérséklésének és mellőzésének esetei ■ Mikor foglalható le, kobozható el a 
jövedéki termék, illetve mely esetekben fordulhat elő üzletzárás? ■ Engedélyek 
visszavonásának és felfüggesztésének esetei ■ Milyen preventív jellegű tevékeny-
ségekkel, magatartásokkal lehet megelőzni az esetleges szankciók kiszabását? 

Vámtarifális besorolás jelentősége 
■ Miért fontos a helyes vámtarifális besorolás? ■ Milyen módszerekkel erősíttet-
hető meg hatósági oldalról egy termék KN-besorolása? ■ A szakértői vélemény és 
a Kötelező Érvényű Vámtarifális Besorolás (KÉV) előnyei és hátrányai. Melyiket 
célszerű kérelmezni? 

Konzultáció 
 
 

Előadók: 

Dr. Falcsik István 
üzletágvezető, vám-, jövedéki 
és termékdíj tanácsadás,  
RSM Hungary 

Szántó Tímea 
tanácsadó, vám-, jövedéki és 
termékdíj tanácsadás,  
RSM Hungary 
 

Időpont: 

2017. november 10.,  
péntek 
Regisztráció: 08.00–09.00 
Előadás: 09.00–13.00 
 

Helyszín: 

RSM Hungary Irodaház 
1138 Budapest,  
Faludi u. 3. 
(Tömegközlekedéssel és autóval 
is egyaránt jól megközelíthető. Az 
iroda az M3-as metró Gyöngyösi 
utca megállója mellett található, 
szemben a Duna Plázával a Váci 
út másik oldalán.) 
 

Részvételi díjak: 

Részvételi díj:  
36.900 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj (-20%): 
29.520 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-20%  + - 5%):  
28.045 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj (-30%): 
25.830 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-30% + -5%):  
24.540 Ft + áfa/fő 
 

Ellátás: 

Ár tartalmazza: előadás,  
oktatási segédanyag,  
íróeszköz, WIFI használat, 
reggeli sütemények, nap  
közben fogyasztott kávé, tea, 
ásványvíz.  
 

Előadás menete:  
08.00–09.00: Regisztráció 
09.00–11.00: Előadás 1. része 
11.00–11.20: Kávészünet 
11.20–13.00: Előadás 2. része 

 

A Vezinfó Kiadó az új jelentkezőknek az előadás díjából 20% kedvezményt, ügyfeleinek 30% kedvezményt 
biztosít! Egy cégtől/intézménytől 2 vagy több jelentkező esetén fejenként további 5% kedvezmény jár! 



JELENTKEZÉSI LAP 
 

  fő részvételével jelentkezünk a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. által 2017. november 10-én, 

Budapesten, a RSM Hungary Irodaházban rendezendő, „Új Jövedéki Törvény 2017 Szeminárium és 
Workshop” című szakmai előadásra. 
 

Részvételi díj:       36.900 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj (-20%):      36.900 Ft + áfa/fő helyett 29.520 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-20% + -5%):  36.900 Ft + áfa/fő helyett 28.045 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj (-30%):     36.900 Ft + áfa/fő helyett 25.830 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-30% + -5%):  36.900 Ft + áfa/fő helyett 24.540 Ft + áfa/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza az előadás, az oktatási segédanyag, az íróeszköz, WIFI használat, 
reggeli sütemények, valamint a napközben fogyasztott kávé, tea és ásványvíz költségeit. Az előadás 
díja költségként elszámolható. Az áfa mértéke: 27%. A részvételi díj közvetített szolgáltatást nem 
tartalmaz. 
 

 

 
 

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von 
maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a 
részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A 
jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail 
címre igazoljuk vissza. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. 
megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék 
magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő 
lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat 
kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az 
előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként 
felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A 
jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan 
küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Fontos! Az étellel, itallal kapcsolatos költséget a díjbeké-
rőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tüntetjük fel. A természetbeni juttatás után 
fizetendő közterheket a Vezinfó Kft. átvállalja. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő 
érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a 
képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen 
túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel. 
 

 
 

Kód: 32121                                                                                                                                  www.vezinfo.hu 
 
Cég/intézmény neve: ………………………………………………………………………………….…………………………….….………………………. 
 

Jelentkező személy(ek) neve: ……………………………………………………….….…………………….…………………………………………….. 
 

Jelentkező személy(ek) beosztása: …………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 

Számlázási cím: ……………………………………………………..……………………………………….…………………………………………………….. 
 

Postai cím (ha eltér a számlázási címtől): …………………………………..……………………………….………….…………………………….. 
 

A részvételi díjat:  átutalással egyenlítjük ki! 
 

Telefon: ………………………………….…………..…………………… Telefax: …………………..………….…….……………………………………… 
 
E-mail(ek): …………………………..………………………………..………..……….………………………………………………………………………….. 

 
Dátum: ……………………………………………… Aláírás: ………………….…………………….………………………………………………….......... 

 

A kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjék a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. 
címére eljuttatni: 1139 Budapest, Hajdú u. 11.; 

vagy egyszerűen átfaxolni a kiadó telefaxszámára: (06-1) 236-0037; 
vagy csatolt dokumentumként e-mailen elküldeni a következő címre: info@vezinfo.hu 

 


