Rövid tájékoztató a 2014. január 01-én életbe lépett a kenőanyag értékesítésével kapcsolatos
jogszabályváltozásokról.

Változások a kenőanyag származékok értékesítésében 2014. január 01-től:
A törvény alapján bekerült a megfigyelt jövedéki terméki körbe a kenőanyagok törvényben
meghatározott csoportja, így ezek belföldi nagykereskedelme, továbbá külkereskedelmi céllal végzett
export, import, illetve közösségi kereskedelme kizárólag jövedéki engedélykötelezettség mellett
végezhető. Ez a tevékenység 2014. január 1-től kizárólag az erre a tevékenységi körre kiváltott
jövedéki engedély megléte mellett végezhető. (a megfigyelt termékek körét a törvény VTSZ a számok
alapján határozta meg.)
Milyen termékekre vonatkozik az új törvényi szabályozás?
A kihirdetett 2013. évi CXXVII. törvény jövedéki megfigyelt termékké nyilvánítja az alábbi 2710 19 81,
2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 19 10, 3403 19 91 és 3403 19 99
vámtarifaszám alá tartozó, a gépek, berendezések, járművek kenőanyagait, kenőolaj, motorolaj,
hidraulikus célú olajtermékeit, kiszereléstől függetlenül.
Megfigyelt termékkörbe tartozó kenőanyagok beszerzése és továbbértékesítése:
Kenőanyag felhasználás céljából csak olyan kereskedőtől szerezhető be, aki valamilyen
továbbértékesítési engedéllyel rendelkezik (jövedéki engedéllyel vagy a működési engedélyében
szerepel a 22-es termékkör). A kiskereskedelmi értékesítés, azaz végfelhasználók részére történő
értékesítés nem jövedéki engedélyhez kötött tevékenység, ehhez a tevékenységhez működési
engedély szükséges, melyben a 22-es termékkör ( vagy valamelyik jogelődje) szerepel.
Továbbértékesítésre azonban csak jövedéki engedéllyel rendelkező kereskedőtől vásárolható
kenőanyag. Továbbértékesítési célból történő vásárlás esetén a törvényi rendelkezés értelmében
csak átutalásos számlát lehet kiállítani és ezt csak átutalással lehet a kiegyenlíteni.

Kétféle vevőt kell megkülönböztetnünk aszerint, hogy milyen céllal veszi tőlünk a vevő az olajat.
Lehet végfelhasználó vagy tovább értékesítő.


Végfelhasználónak számít a jelenlegi értelmezés szerint a szerviz és a kisker vevő,
akik cégre vagy névre szóló számlát kapnak minden esetben.
o Nekik nem kell rendelkezniük semmilyen külön engedéllyel ahhoz, hogy
vásárolhassanak tőlünk. Olyan számlát fognak kapni tőlünk, hogy az olajat
nem értékesíthetik tovább.
 FONTOS! Ha az autószerelő műhelyben a szervizszolgáltatás mellett,
attól elkülönítetten kenőolaj értékesítés is folyik és az a
számlázásban is elkülönül, abban az esetben nem jövedéki
engedélyes kereskedelemnek minősül a tevékenység. A kenőolaj
szolgáltatás nyújtás keretében történő felhasználása nem minősül
nem jövedéki engedélyes tevékenységnek, függetlenül attól, hogy a

o


számlán javításhoz, szervizhez felhasznált anyagok között értékkel
szerepel. Ezen felül a vállalkozásokra, végső felhasználókra is
vonatkozik az az általános érvényű szabály, hogy a (jövedéki) termék
eredetét, származását igazolni kell tudni, amit a NAV rendszeresen
ellenőriz
Ezek a vevők továbbra is vásárolhatnak készpénzre is olajat.

Tovább értékesítési céllal vásárló vevőt, jellemzően az autósboltokat nagy
mértékben fogja érinteni az új szabályozás. Rendelkeznie kell megfelelő működési
engedéllyel ( 22-es termékkör, vagy ennek valamelyik „elődje” pl. TEÁOR 5050,
TEÁOR 5051) és/vagy jövedéki engedéllyel.
o Olyan számlát fognak kapni tőlünk, hogy az olajat továbbértékesíthetik,
feltéve ha elküldik a kért nyilatkozatot és a működési engedélyük
másolatát! Ezen körbe tartozó vevők csak átutalásra kaphatnak majd
kenőanyagot.
o Nekünk nem feladatunk ellenőrizni, hogy a működési engedélyében lévő
termékkör kódok megfelelőek-e jövedéki termék értékesítéséhez. Ha leadja a
működési engedélye másolatát, akkor ebbe a vevőkörbe kerül, függetlenül
attól, hogy az jó-e vagy sem!
o Amennyiben nem rendelkezik a viszont eladó működési engedéllyel és/vagy
jövedéki engedéllyel akkor részére is csak ugyanolyan számlát fogunk tudni
kibocsátani mint a A.,végfelhasználóknak, akik továbbértékesítésre nem
lesznek jogosultak.

Ismételten szeretnénk felhívni Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy jövedéki terméket kizárólag:
megfelelő engedéllyel lehet továbbértékesíteni.
Működési engedélyek:
Egy kis segítség, hogy milyen termékköröknek kell szerepelniük egy autóalkatrész üzlet működési
engedélyében ( Új működési engedély kiváltása esetén)
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez A kizárólag üzletben forgalmazható
termékek
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti
tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy áz
és az üzemanyag.

6. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez Termékkörök
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;

22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag;
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék;
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos
gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.);

További részletes információ:
Tóth Péter 30/954-5036

