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Iktsz.: 152-2013
Tárgy: augusztusi készletjelentés
Tisztelt Hegyközségi Tag!
Az Egyszerűsített adóraktáraknak a törvényben előírt adatszolgáltatásnak kell eleget tenniük a
127/2009 (IX. 29.) FVM rendelet értelmében.
7 § (5) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére augusztus 15-ig az előző
borpiaci évben forgalomba hozott bor mennyiségéről az 5. számú melléklet szerint szolgáltat
adatot.
(6) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére készleteiről a 6. számú
melléklet szerint az előző borpiaci évről augusztus 15-ig szolgáltat adatot.
Mulasztási bírság kerül kiszabásra, amennyiben az adatszolgáltatási határidőn túl érkezik be az
adatlap!
Kérjük az adatlapokat pontosan kitölteni és határidőn belül megküldeni. Az adatlapok szerkeszthető
formában a honlapról letölthetőek.
2004. évi XVIII. bortörvény 51/A § (1) A borászati hatóság vagy a hegybíró mulasztási bírságot
szab ki, ha a borászati hatóság vagy a hegyközség felé előírt bejelentési vagy adatszolgáltatási
kötelezettséget elmulasztották vagy az adatszolgáltatást szándékosan hiányosan, vagy valótlan
adattartalommal teljesítették.
(2) A mulasztási bírság mértéke legfeljebb ötszázezer forint összeg erejéig terjedhet.
(3)137 A borászati hatóság a bírság kiszabása során figyelembe veszi a jogsértéssel érintett borászati termék
mennyiségét, a mulasztás gyakoriságát.
(4) A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a szolgáltatandó adatok körét és a jogsértés
gyakoriságát. A hegybíró által kiszabott mulasztási bírság a hegyközség bevétele.

Jogszabály változások
27/2011 VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási
rendjéről
127/2009 FVM rendelet

Kérjük, hogy a borszármazási kérelmeket a hatályos 127/2009 FVM rendeletnek megfelelően
töltsék ki és a pincekönyvet a hatályos 27/2011 VM rendelet szerint vezessék.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elszámolásokat az Egyszerűsített adóraktár telephelye szerinti hatósági
felügyeletet ellátó Vámhivatal felé 2013. augusztus 15-ig kell beküldeni.
Elszámolási időszak: 2012. december 1. - 2013. július 31.

Akinek járuléktartozása van, kérjük, mielőbb rendezni szíveskedjen!
Szekszárd, 2013. július 24.

Tisztelettel:
Kelemen Erika
hegybíró

