Jelentés a bor forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról és az
elvégzett feladatokról
(Bevallási időszak: 2010. december 1. – 2011. július 31.)

Bevallási időszak:

2010. december 1. – 2011. július 31.

Felhasználási időszak:

2011. július 1. – 2011. december 31.

Pénzügyi elszámolás

2011. július 1. – 2011. december 31.

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 2010. december 1 - 2011.
július 31-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 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 igazgatóságunkra beérkezett 2326 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 918 telephelyen tartottak célirányú ellenőrzést. Az ellenőrzés eredményeképpen, az adatok
összevetésével 622 mulasztást állapítottak meg. Az Igazgatóság járulékmulasztás miatt 20 esetben
szabott ki mulasztási bírságot, 33 779 027 Ft értékben, a további esetekben a bírság kiszabása
folyamatban van.
A járulékbefizetéssel kapcsolatban észlelt eltérések a következők:
•
•
•
•

határidőn túl történt a befizetés 262 esetben,
nem fizette be 85 esetben,
téves járulék megállapítás (Ft/l) 1 esetben.
egyéb mulasztás történt 274esetben.

3. A beszámolási időszakban a forgalomba hozatalra szánt, 500 hl feletti borkészletekből felügyelőink a
borászati üzemekben 456 db hivatalos mintát vettek az előállítóktól laboratóriumi és érzékszervi
vizsgálatra.
4. A mintavétellel nem járó felügyelői ellenőrzések
•
•
•
•
•
•
•

Borászati üzemek működési engedélyeinek kiadásával kapcsolatos feladatok (helyszíni szemlék,
hiánypótlások elrendelése, szakhatósági hozzájárulások beszerzése, határozat elkészítése) 210
esetben.
A borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló
16/2010. (IX.) 17.) VM rendelet szerinti szakmai igazolás kiadása (446 eset)
Szakhatósági hozzájárulás építési engedélyezési eljáráshoz 40 eset)
Helyi Borbíráló Bizottságok működésének ellenőrzése (10 eset)
Melléktermék kivonás ellenőrzése (72 eset)
A borászati hatóság borászati üzemengedéllyel nem rendelkező, borászati tevékenységet folytató
üzemet derítettek fel, a vállalkozásokat hiánypótlásra szólította fel (15 eset)
Illegális borászati tevékenységet folytató vállalkozást 1 esetben találtunk.
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•
•
•

164 borászati üzem esetében végeztünk átfogó pincei ellenőrzést a pincekönyv, a minősítési
bizonylatok
áttekintésével,
a
telephely
működésének
jogszerűségét,
továbbá
a
gyártástechnológia műszaki feltételeit ellenőrizve.
A sűrített szőlőmust alkalmazásának támogatásával kapcsolatos delegálási megállapodás
végrehajtásában a felügyelők 63 helyszíni ellenőrzést végeztek, 10 esetben jogsértést tárt fel a
hatóság.
Társhatóságokkal közös ellenőrzés (12 alkalom).

5. A felügyelői ellenőrzéseik alkalmával 712 db szokásos ellenőrzés során és 531 db kiemelt ellenőrzés
során, összesen 1243 db mintát vettek az adott időszakban.
Szokásos felügyelői ellenőrzések mintavétellel (712 minta)
•
•
•
•
•
•
•

Nagykereskedelemben, üzemi raktárakban történt hivatalos mintázás laboratóriumi azonosító
vizsgálatra (147 minta),
Kiskereskedelemben, borozókban azonosítás céljából vett ellenőrzési minták száma 216.
A harmadik országból és az EU tagországokból származó borok ellenőrzése és mintázása (147
minta)
A melléktermék kivonásának ellenőrzése pincészeteknél seprő vagy törköly mintázásával, 72
mintavétel.
A melléktermék kivonásában és a támogatott lepárlásban résztvevő lepárló üzem ellenőrzése
céljából hatósági mintavétel (6 minta).
Sűrített szőlőmust jogszerű alkalmazásának mintavétellel egybekötött ellenőrzése az MVH
delegálási megállapodása szerint (112 minta).
Társhatóságokkal közös ellenőrzések Főváros-pest megyében, Bács-Kiskun megyében, BorsodAbaúj-Zemplén megyében, Tolna megyében, Heves megyében és Veszprém megyében a NAV
munkatársaival közös ellenőrzés (12 minta)

Kiemelt átfogó felügyelői ellenőrzéseket tartottak az alább részletezett helyszíneken. Az ellenőrzések
során 531 borászati termék mintázása történt meg az alábbiakban részletezett módon.
•
•
•
•
•
•

Idegenforgalmilag frekventált helyeken, vagy kiemelt rendezvényeken forgalmazott borászati
termékek ellenőrzése (96 esetben mintavétellel)
A házasításra kerülő, EU tagországból származó borokat pincészetekben ellenőrizte a borászati
hatóság 77 esetben mintavétellel.
Kereskedelemben és vendéglátó-ipari egységekben 126 esetben a 127/2009. (IX.29.) FVM
rendelet 15. számú mellékletében meghatározott elnevezéssel forgalomba hozott borászati
termékek ellenőrzése. (126 minta)
Az 1234/2007/EK rendelet XI./b mellékletének 2-17. pontjában felsorolt termékkategóriák
ellenőrzése 150 minta vételével.
Piacokon, vásárcsarnokokban értékesített borászati termékek átfogó ellenőrzése mintavétellel
(82 minta).
Az EU WineDB izotóp adatbank számára készült autentikus borokhoz 51 szőlőmintát vettek a
felügyelők. Ez a mintavétel a járulékfizetés terhére nem került elszámolásra.

6. A forgalomba hozatali járulékkal kapcsolatban, az
meghatározására irányuló SNIF-NMR vizsgálatot végeztünk.

alap-analízisen

kívül

179

cukoreredet

7. A (13C/12C) izotóparány meghatározásra szolgáló IRMS izotóparány-mérő műszerrel a felhasználási
időszakban 426 db minta vizsgálatát végeztük el.
II. Intézkedések, szankciók
•
•

A laboratóriumi vizsgálati eredmények és az összehasonlító vizsgálatok alapján az 1243 db
ellenőrzési mintából 306 bortételt kifogásoltunk.
A kifogásolt tételek felelősét a vizsgálati díj megfizetésére kötelezte a borászati hatóság elsőfokú
határozatában. A további szankciók kivetése első fokon a Kormányhivatalok hatáskörébe
tartozik.
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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. Az MgSzH 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 2011. II. féléves felhasználása
Időszak

2011. II. 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

2011. II. félév összesen

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

Esetszám
(db)

Bruttó
egységár
(Ft)

Összes
kiadás

2 326

10 000

23 260 000

918

15 000

13 770 000

1 243

15 000

18 645 000

1 243

35 000

43 505 000

456

10 000

4 560 000

456

15 000

6 840 000

179

113 000

20 227 000

426

31 500

13 419 000

4 622

12 500

57 775 000

210

15 000

3 150 000

40

15 000

600 000

446

4 000

1 784 000

207 535 000
3 817 775

211 352 775

113 479 867
335 888 657
211 352 775
238 015 749

A bor forgalomba hozatali járulék a jogszabályban meghatározott feladatok finanszírozására került
felhasználásra.
Budapest, 2012. február 22.
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