Tudnivalók a kereskedelmi gázolaj után keletkező adó-visszatérítésről
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény 57/C. § alapján 2011. január 1-jétől lehetőséget ad egyes
gazdálkodói körnek a közúti teherfuvarozás, illetve személyszállítás esetében a
tevékenységgel összefüggésben felhasznált gázolaj jövedéki adójából literenként 6,50 Ft
(2011. november 1.-és 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozó tankolások után
19,50 Ft) visszatérítésére.
(2012. január 1.-jét követően a tankolt kereskedelmi célú gázolaj után azonban legfeljebb
17,00 Ft/liter) adóösszeg igényelhető.
Az adó-visszaigénylés joga - 2011. január 1-jét követően - a tankolástól számított egy éven
belül érvényesíthető éves, illetve negyedéves visszaigénylési gyakorisággal.
(A visszaigénylés 2011.-et megelőző évekre nem érvényesíthető.)
Ha a kereskedelmi szállítóeszközbe az üzemanyagot:
üzemanyagtöltő-állomáson (az üzemanyag tulajdonosával kötött szerződés
alapján) forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával vásárolják utólagos
elszámolással,
-

vagy az adó-visszaigénylésére jogosult személy bejelentett (magyarországi)
telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített (tankoló automatával ellátott)
üzemanyagtartályból elektronikus mérőeszközön keresztül tankolják

A tankolási bizonylatnak mindekét esetben tartalmaznia kell a tankolás időpontját, a
tankolt mennyiséget, a gépjármű rendszámát, valamint a kilométeróra állását.
Jogosulti kör:
-

közúti teherfuvarozást végző, 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó
tehergépkocsi vagy nyerges járműszerelvény
személyszállítást végző autóbuszok üzemeltetését végző gazdálkodó személy.

Vámhatósági nyilvántartásba vétel:
Első lépésként a jogosult a nyilvántartásba vétel iráni kérelmét kell benyújtania a
vámhatósághoz.
A kérelmet az adó-visszaigénylési jogosultság első ízben történő érvényesítése előtt
legalább 30 nappal hamarabb kell megtenni.
Mit kell benyújtani?
-

a visszaigénylésre jogosult vállalkozás adószámát
a visszaigénylésre jogosult vállalkozás vezetőjének személyazonosító adatait

-

-

a társasági szerződést vagy a vállalkozói igazolványt, vagy nyilvántartásba vételi
igazolást- a jogosult telephelyén történő tankolás esetén a telephely használati
jogcímét igazoló okiratot,
a kereskedelmi járművek forgalmi engedélyét, bérelt kereskedelmi jármű esetén a
bérleti szerződést,
a közúti árufuvarozási, illetve személyszállítási tevékenység folytatására jogosító
engedélyt,
az üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződést,
pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselővel kötött szerződést,
az AEO tanúsítvány számát, ha ilyennel rendelkeznek,

Hogyan lehet a visszaigénylést benyújtani?
- A bevallás elektronikus benyújtásához szükséges előzetes regisztrációt a NAV
honlapjáról letölthető VPOP_R01 számú nyomtatvány az általános nyomtatványkitöltő
(ÁNYK) keretprogram alkalmazásával és a székhely szerint illetékes NAV
Igazgatóságához papíralapon történő benyújtásával kell elvégezni.
- A bevallás csak a regisztrált ügyfelek részéről teljesíthető.
- A visszaigénylésre jogosító adóbevallást a NAV honlapjáról letölthető BEV_J02 számú
elektronikus nyomtatványon kell benyújtani (ÁNYK) keretprogram alkalmazásával az
Ügyfélkapun keresztül vagy postai úton kell teljesíteni.

