Jelentés a bor forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról és az
elvégzett feladatokról
(Bevallási időszak: 2011. augusztus 1. – 2011. november 30.)

Bevallási időszak:

2011. augusztus 1. – 2011. november 30.

Felhasználási időszak:

2012. január1. – 2012. június 30.

Pénzügyi elszámolás

2012. január1. – 2012. június 30.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (továbbiakban Btv.) 24/A §a, és a bor forgalomba-hozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól
szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet szerint az alábbi jelentést tesszük a 2011. augusztus 1 - 2011.
november 30-ig tartó bejelentési időszakra vonatkozóan, a forgalomba hozatali járulék címén befizetett
összeg felhasználásáról.
A Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban MÁK) a tárgyidőszakban forgalomba hozatali járulék címén
befizetett összeg 40 %-át az MgSzH ill. jogutódja Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati
Igazgatóság a 2004. évi CXVIII. Törvény 24./A §.(8) bekezdésében előírt feladatok elvégzésére
használta fel.

I. Elvégzett feladatok
1. A forgalomba hozatali járulék befizetésének igazolására a Borászati Igazgatóságra beérkezett 2425 db
bevallási nyilatkozat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban NAV) és a MÁK által
rendelkezésünkre bocsátott adatok összehasonlítását az Igazgatóságon erre a feladatra kijelölt dolgozók
végezték el. Az adatok feldolgozása során észlelt eltérések ellenőrzése folyamatosan zajlik.
2. Az adatok összehasonlítása alapján, valamint kockázatelemzésen alapuló kiválasztással, a borászati
felügyelők 56 telephelyen tartottak célirányú ellenőrzést. Az ellenőrzés eredményeképpen, az adatok
összevetésével 17 mulasztást állapítottak meg. Az Igazgatóság járulékmulasztás miatt nem szabott ki
mulasztási bírságot.
A járulékbefizetéssel kapcsolatban észlelt eltérések a következők:




határidőn túl történt a befizetés 10 esetben,
nem fizette be 3 esetben,
egyéb mulasztás történt 4esetben.

3. A beszámolási időszakban a forgalomba hozatalra szánt, 500 hl feletti borkészletekből felügyelőink a
borászati üzemekben 215 db hivatalos mintát vettek az előállítóktól laboratóriumi és érzékszervi
vizsgálatra.
4. A mintavétellel nem járó felügyelői ellenőrzések (812 eset)


Forgalomba-hozatali járulék befizetésének ellenőrzése. (56 eset)



A borok forgalomba hozatali járulékbefizetése alapján, kiemelve a 100 legnagyobb hazai
forgalmazónál 190 esetben teljes körű ellenőrzést végeztünk.



Területi felügyelőink 24 borászati üzemengedéllyel nem rendelkező, borászati tevékenységet
folytató üzemet derítettek fel, ezek az üzemek csak egyszerűsített adóraktári engedéllyel
rendelkeztek. (A vállalkozásokat hiánypótlásra felszólítottuk)



A borászati üzemek működési engedélyeinek kiadásával kapcsolatos feladatok realizálása során
a borászati felügyelők 239 esetben végeztek ellenőrzést.
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Építési engedélyezési eljáráshoz szakhatósági hozzájárulás 56 esetben készült.



206 borászati üzem estében végeztünk helyszíni ellenőrzést (pincekönyv szakmai tartalmának
ellenőrzése, minősítési bizonylatok áttekintése, a telephely, pince, üzem, raktár működésének
jogszerűségének, továbbá a jármű rakományát és a tárolás körülményeit, a gyártástechnológia
műszaki feltételeinek és a befizetett forgalomba hozatali járulék ellenőrzése).



A borászati felügyelők összesen 14 alkalommal ellenőrizték a Helyi Borbíráló Bizottságok (HBB)
működését, az ellenőrzések során a feltételeket rendben találták.



Pincészeteknél 7 esetben került ellenőrzésre a borszőlő-feldolgozás és a borkészítés során
keletkező melléktermékek kivonása.



A borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló
83/2011. (VIII.31.) VM rendelet szerinti szakmai igazolást 5 esetben adtunk ki.



A 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet kifizetési kérelemhez 15 esetben adtunk ki igazolást.

5. A felügyelők ellenőrzéseik alkalmával szokásos ellenőrzés során 719 db, kiemelt ellenőrzés során 361
db vettek, összesen 1080 db mintát vettek az adott időszakban.
Szokásos felügyelői ellenőrzések mintavétellel (719 minta)


A borászati termékek nagykereskedelemi, üzemi, raktári mintázása laboratórium (152 minta).



A borászati termékek helyszíni ellenőrzése és mintázása a kiskereskedelemben (257 minta).



A harmadik országból és az EU tagországokból származó borok ellenőrzése és mintázása (73
minta).



A 123/2008. (IX.16) FVM rendelet előírásainak megfelelően havi egy alkalommal, mintavétellel
ellenőriztük a melléktermékek kivonásában és a támogatott lepárlásban résztvevő Aranykapu
Zrt. Lepárlóüzemét (6 minta).



A házasításra kerülő, EU-tagországból származó borokat
mintavétellel egybekötött ellenőrzést végeztünk (128 minta).



A társhatóságokkal közös ellenőrzések szervezése és koordinálása (24 minta).



A minősítésre beküldött borászati termékek utólagos ellenőrzése során pincészetekben,
üzemekben 79 mintát vettünk.

128 esetben,

pincészetekben,

Kiemelt átfogó felügyelői ellenőrzéseket tartottak az alább részletezett helyszíneken. Az ellenőrzések
során 361 borászati termék mintázása történt meg az alábbiakban részletezett módon.


Külföldről származó borok kiemelt ellenőrzése pincészetekben. (120 ellenőrzés mintavétellel)
A 2011.11.09.-től 2012. június 12-ig felügyelőink kiemelt feladatként kapták, a borászati
vállalkozások által megadott első magyarországi tárolási helyen végzendő, a 3/2010. (VII.5.) VM
rendelet szerinti bejelentésekben megadott borászati termékek helyszíni ellenőrzését.
(120 db üzemi minta)



Az EU-ból származó borászati termékek kereskedelmi ellenőrzése. (77 minta)



Internetes kereskedők mintavétellel egybekötött adminisztratív ellenőrzése. (32 minta)



Kiemelt ellenőrzési feladatként 10 db olyan borászati üzemet ellenőriztünk, amelyek működési
engedéllyel rendelkeznek, de forgalomba hozatal céljából rendszeresen nem minősítettek. A
kiválasztott üzemekben felügyelőink 10 db víz és 10 db bormintát vettek.



Kocsmák kimért borainak illetve termelői borkimérésekben árult borok ellenőrzése során 112
mintát vettünk.



Az EU WineDB programja szerint készült autentikus borokhoz 51 szőlőmintát vettünk. A
járulékfizetés terhére nem kerül elszámolásra.
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6. A forgalomba hozatali járulékkal kapcsolatban, az
meghatározására irányuló SNIF-NMR vizsgálatot végeztünk.

alap-analízisen

kívül

142

cukoreredet

7. A (13C/12C) izotóparány meghatározásra szolgáló IRMS izotóparány-mérő műszerrel a felhasználási
időszakban 265 db minta vizsgálatát végeztük el.
II. Intézkedések, szankciók



A laboratóriumi vizsgálati eredmények és az összehasonlító vizsgálatok alapján az 1195 db
ellenőrzési mintából 208 bortételt kifogásoltunk.
A kifogásolt tételek felelősét a vizsgálati díj megfizetésére kötelezte a borászati hatóság elsőfokú
határozatában. A további szankciók kivetése első fokon az ÉBÁI hatáskörébe tartozik.

III. A befizetett összeg felhasználása a jelentési időszakra vonatkozóan
Az elszámolás időszakában a munka nagy részét az igazgatóságon adatfeldolgozással megbízott
munkatársak teljes munkaidőben végezték, akiknek személyi költségét 100%-ban a forgalomba hozatali
járulékbevétel fedezi. A NÉBIH és a Megyei Kormányhivatalnál működő borászati felügyelők munkájuk
jelentős részét a járulékkal kapcsolatos feladat tette ki. A forgalomba hozatallal kapcsolatos hatósági és
laboratóriumi munka elvégzésében az igazgatóság minden dolgozója részt vett.

Bor forgalomba hozatali járulék 2012. I. féléves felhasználása
Időszak

2012. I. félév

Feladat
megnevezése
bevallások rögzítése
célellenőrzés
mintavétel-helyszíni ell.során
hatósági laborvizsgálat
500 hl feletti felügyelői mintavétel
500 hl feletti labor-vizsgálat
cukoreredet-vizsgálat NMR
cukoreredet-vizsgálat IRMS
laborvizsg.ügyféli kérelemre
engedély
szakhatósági hozzájárulás
igazolás

Összesen
Egyszeri, rendkívüli kiadások

2012. I. félév összesen

2011. II. félévi elszámolás maradványa
2012. I. félévben VM által átutalt forrás
2012. I. félévi kiadások összesen
2012. I. félévi elszámolás utáni egyenleg (görgetett
forrás)

Esetszám
(db)

Bruttó
egységár
(Ft)

Összes
kiadás

2 425

10 000

246

15 000

24 250 000
3 690 000

1 080

15 000

16 200 000

1 080

35 000

37 800 000

215

10 000

2 150 000

215

15 000

3 225 000

142

113 000

16 046 000

265

31 500

8 347 500

6 130

12 500

76 625 000

239

15 000

3 585 000

56

15 000

840 000

20

4 000

80 000

192 838 500
60 809 458

253 647 958

238 015 749
189 249 690
253 647 958
173 617 751

A bor forgalomba hozatali járulék a jogszabályban meghatározott feladatok finanszírozására került
felhasználásra.
Budapest, 2012. július 30.
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