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tartalma: 
 
Feladatprofil: 

Jövedéki feladatokat végez 
Betartja az engedélyezési eljárással kapcsolatos jogszabályi előírásokat 
Betartja a bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendre vonatkozó szabályokat 
Kiállítja a kísérőokmányokat, belső bizonylatokat, származást igazoló okmányt 
Betartja a jövedéki biztosíték nyújtására vonatkozó szabályokat 
Figyelemmel kíséri: 
- a jövedéki jogszabályok változásait, szükség szerint intézkedik a változások követésére 
- a jövedéki termékforgalom alakulását, a nyújtott jövedéki biztosíték módosításának 
szükségességét 
- a közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termékek mozgását, az azzal 
kapcsolatban lekötött jövedéki biztosíték alakulását 
- a jogszabály által meghatározott határidők tartását 
Ellátja az adóügyi jelzésekkel kapcsolatos feladatokat 
Adó- és zárjegy, hivatalos zár igénylésével, átvételével, felhasználásával és elszámolásával 
kapcsolatos kötelezettségeket teljesít 
Elvégzi a jövedéki termékek adózásával kapcsolatos feladatokat 
Adatszolgáltatási tevékenységet végez 
Tevékenysége során alkalmazza az egyes területeken bevezetett elektronikus okmányokat, 
bevallásokat 
Közreműködik a jövedéki eljárások lefolytatása során 
Ellátja a Kötelező Érvényű Vámtarifa besorolás kérelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos 
feladatokat 
Betartja a nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírásokat 
Betartja az okmányok, bizonylatok kiállítására vonatkozó szabályokat 
Használja az Európai Unióban a jövedéki szakterülettel kapcsolatos rendeletek, irányelvek és 
bírósági döntések rendelkezéseit 
A jövedéki számítógépes rendszereken szükséges adatrögzítéseket végez 
Megbízás alapján képviseleti feladatokat lát el 
Érvényesíti a jövedéki eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert 
A hatóság ellenőrzése, eljárása és a mintavétel során közreműködik 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

szakmai ismeretek: 
A Jövedéki adótörvény hatálya, hatásköri és illetékességi szabályok 
Európai Unió jogforrási rendszere 
Közösségi és nemzeti jövedéki jog kapcsolata, jogharmonizáció fogalma és megvalósulása a 
jövedéki szabályozás terén 
A jövedéki adótörvény hatálya alá tartozó termékek adójogi meghatározása 
Alapvető értelmező rendelkezések 
Az adózó kötelezettségei, a jövedéki adókötelezettség keletkezése 
Az adó felfüggesztése, a felfüggesztés esetei, az adófelfüggesztés megszűnése 
Jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítása, okmányolása 
A jövedéki termékekkel folytatott tevékenységek 
Engedélyezés menete és feltételrendszere 
Jövedéki biztosítékra vonatkozó általános és különös rendelkezések 
A közigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazása a jövedéki igazgatási eljárásban 
A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai. A nyilvántartások vezetése, 
bizonylatok kiállítása, elszámolások 
Elektronikus formában teljesítendő bejelentések, adatszolgáltatások, bevallások a jövedéki 
igazgatásban, valamint az egyéb módon történő ügyintézés 
Az adózás folyamata, a jövedéki adózás terén alkalmazott adómegállapítási módok 
Az adózás rendjéről szóló törvény szerepe a jövedéki adóztatásban 
A jövedéki adó megállapításának, bevallásának, megfizetésének szabályai 
Tárgyi adómentesség a jövedéki adótörvény szerint 
A jövedéki adó visszaigénylése 



A zárjegyekre, hivatalos zárra és az adójegyekre vonatkozó előírások 
Jövedéki termékek adómentes felhasználása 
Jövedéki termékekkel folytatott kereskedelem szabályai 
Az Európai Unióban a jövedéki biztosítékkal, termékforgalommal, árubesorolással kapcsolatos 
legfontosabb rendeletek, irányelvek és bírósági döntések, rendelkezések alkalmazása 
A jövedéki termékkészletben feltárt eltérések adójogi megítélése, a veszteségek elszámolása 
Ellenőrzési formák a jövedéki területen, az ellenőrzött személy kötelezettségei 
Jogkövetkezmények, intézkedések 
 

szakmai készségek: 
Szakmai kommunikáció 
Jogforrások megfelelő alkalmazása 
Számolási készség 
Hallott szakmai szöveg megértése 
 

Személyes kompetenciák: 
Felelősségtudat 
Precizitás 
Döntésképesség 
 

Társas kompetenciák: 
Nyelvhelyesség 
Határozottság 
Kapcsolatteremtő készség 
 

Módszerkompetenciák: 
Lényegfelismerés 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 


