Jövedéki adó visszaigénylésének szabályai
Ez az információs füzet a jövedéki adó-visszaigénylésének szabályait, valamint az egyes
visszaigénylési esetek sajátosságait mutatja be.
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I.

Jövedéki adó-visszaigénylések közös eljárási szabályai

Mikortól igényelhető vissza a jövedéki adó?
 évente (legkorábban a tárgyévet követő év január hónapjának 20. napjától),
 negyedévente (legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától),
 havonta (legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától). 1
Mi a visszaigénylés érvényesítésének határideje?
 5 év.
Milyen általános feltételei vannak a visszaigénylésnek?
 jövedéki termék jövedéki adót tartalmazó áron történt beszerzéséről kiállított számviteli
bizonylat megléte, 2
 beszerzést igazoló bizonylat kiállításának napján hatályos adómértékkel számított adó
vehető figyelembe, 3
 bizonylaton szereplő ellenértékből legalább a kiállításnak napján hatályos adómértékkel
számított adótartalom ki legyen egyenlítve, 4
 közlekedéshez kapcsolódóan adó-visszaigénylés jelölőanyagot nem tartalmazó gázolaj
után érvényesíthető, 5
 visszaigénylés jogosultság igazolása. 6
II.

Megfizetett jövedéki adó-visszaigénylésének esetei

Adózott jövedéki terméket exportáló személy 7
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 Európai Unió vámterületéről történt kilépés,
 Európai Unió tagállamának vámhatósága által a jövedéki termék kilépéséről kiállított
igazolás, vagy ügyfél által megadott MRN azonosító,
 zárjeggyel ellátott jövedéki termék esetén a zárjegy NAV képviselőinek jelenlétében
elvégzett megsemmisítéséről, illetve érvénytelenítéséről felvett jegyzőkönyv. 8
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez központi költségvetési szerv
esetében, ha a jövedéki terméket harmadik országban szolgálatot teljesítő Magyar Honvédség
fegyveres erői részére szállítja ki?
 NATO Vámokmány: NATO tagállamokba történő kiszállítás esetében,
 Egységes Vámokmány: nem NATO tagállamokba történő kiszállítás esetében,
amelyben exportőrként a Honvédelmi Minisztérium vagy az MH kijelölt szerve,
címzettként a külföldön szolgálatot teljesítő MH egysége, alegysége, köteléke szerepel.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 82. § (3) bekezdés
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI.
29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 63. §
3
Jöt. 82. § (1) bekezdés
4
Jöt. 82. § (2) bekezdés
5
Jöt. 113. § (6) bekezdés
6
Jöt. 82. § (4) bekezdés
7
Jöt. 12. § a) pont
8
Vhr. 64. §
1
2

3

Adóraktár engedélyese a fogyasztásra alkalmatlanná vált és megsemmisített vagy
jövedéki termék előállítására felhasznált, adózott jövedéki termék után 9
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek? 10
 visszaszállítást kezdeményező által készített jegyzőkönyv, mely tartalmazza a
fogyasztásra alkalmatlanná válás tényét és körülményeit;
 jövedéki termék megsemmisítéséről a NAV által felvett jegyzőkönyv 11;
 előállításra felhasznált jövedéki termék esetében a felhasználást igazoló számviteli
bizonylat;
 zárjeggyel ellátott jövedéki termék esetében a zárjegy NAV képviselőinek jelenlétében
elvégzett megsemmisítéséről, illetve érvénytelenítéséről felvett jegyzőkönyv.
Mentesített szervezet
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek? 12
 belföldön beszerzett, adózott jövedéki termék,
 számviteli nyilvántartásában a rendeltetésszerű működéshez szükséges pénzügyi
kiadásként kimutatott hivatalos cél,
 tagjának személyes célja.
Milyen korlátai vannak a hivatalos célra beszerzett jövedéki termék utáni adóvisszaigénylésnek?
 szeszes ital: legfeljebb 1500 liter/év mennyiség 13,
 cigaretta: legfeljebb 60 000 szál cigaretta/év mennyiség 14,
Milyen korlátai vannak a személyes célra beszerzett jövedéki termék utáni adóvisszaigénylésnek?
 naptári évenként legfeljebb 300 ezer forintot igényelhető vissza, amely összegbe bele
kell számítani az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint visszaigényelt általános
forgalmi adó összegét is. 15
 szeszes ital: legfeljebb 150 liter/év mennyiség 16.
 cigaretta: legfeljebb 25 000 szál cigaretta/év mennyiség 17,
 üzemanyag (kivéve üzemanyag célra beszerzett és felhasznált földgáz, villamos
energia): legfeljebb 2000 liter/év vagy kg/év mennyiség. 18
Milyen feltételei vannak az üzemanyag katonai célú felhasználása utáni adó-visszaigénylésnek?
 termékbeszerzés a Magyar Honvédség adózott termékkészletéből történt (az adóvisszaigénylési jogosultságot a Magyar Honvédség pénzügyi és számviteli feladatokat
ellátó szerve gyakorolja) 19;
 STANAG 2034 „ANNEX A” melléklet szerinti, szabályszerűen kitöltött feltöltési
Jöt. 12. § b) pont
Vhr. 65. §
11
Vhr. 52. §
12
Jöt. 12. § c) pont
13
Jöt. 13. § (3) bekezdés a) pont
14
Jöt. 13. § (4) bekezdés a) pont
15
Jöt. 13. § (2) bekezdés
16
Jöt. 13. § (3) bekezdés b) pont
17
Jöt. 13. § (4) bekezdés b) pont
18
Jöt. 13. § (5) bekezdés
19
Jöt. 13. § (6) bekezdés
9

10
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bizonylat;
 külföldi fegyveres erő magyarországi csapatmozgására kiadott engedély. 20
Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldről, kereskedelmi céllal másik
tagállamba történő szállítása esetén az EKO szerinti szállító
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 EKO-nak a jövedéki termék címzett által történt átvételét igazoló példányának
bemutatása,
 címzett tagállam hatóságának igazolása a jövedéki adó megfizetéséről vagy annak
biztosításáról 21. (A NAV az igazolás valóságtartalmának ellenőrzés érdekében az
adóbevallás beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megkeresheti a címzett
tagállam illetékes hatóságát. 22)
 zárjegyköteles jövedéki termék esetében a jogosult a zárjegyet a zárjegyköteles jövedéki
termékről az NAV képviselőjének jelenlétében eltávolítsa és megsemmisítse, vagy
felülragasztással érvénytelenítse 23. (Kivéve: központi költségvetési szerv, ha az általa
exportált jövedéki termék harmadik országban szolgálatot teljesítő Magyar Honvédség
fegyveres erői részére kerül kiszállításra. 24)
Csomagküldő kereskedő
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 jövedéki adó megfizetése a másik tagállamban megtörtént,
 másik tagállam illetékes hatósága igazolásának a megfizetés megtörténtéről. 25 (A NAV
az igazolás valóságtartalmának ellenőrzés érdekében megkeresheti a címzett tagállam
illetékes hatóságát. 26)
Adó-visszaigénylés szabálytalanság esetén
Ki jogosult az adó-visszaigénylésre? 27
 EKO szerinti szállító,
 csomagküldő kereskedő.
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldről, kereskedelmi céllal másik
tagállamba szállította,
 szabálytalanságot nem belföldön követték el,
 jövedéki adót megfizették,
 másik tagállam illetékes hatóságának igazolását a jövedéki adó megfizetéséről
bemutatja. 28

Vhr. 67. §
Jöt. 12. § d) pont
22
Vhr. 68. §
23
Jöt. 77. § (1) bekezdés
24
Jöt. 77. § (2) bekezdés
25
Jöt. 12. § e) pont
26
Vhr. 68. §
27
Jöt. 12. § f) pont
28
Jöt. 12. § f) pont
20
21
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Adózott jövedéki terméket adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező
tevékenységhez felhasználó személy 29
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 mentesülést eredményező célra történő felhasználást igazoló, a számviteli törvény
számviteli bizonylatra vonatkozó rendelkezései szerint kiállított okmány, 30
 vásárlási szándékot a jövedéki termék beszerzése előtt legalább 5 nappal korábban az
NAV-hoz bejelentsék, 31
 nyilvántartást kell vezetni (havonta le kell zárni, meg kell állapítani a tárgyhavi
készletváltozásokat és az adófizetési kötelezettség alól mentesült termék
zárókészletének mennyiségét). 32
Mit kell tartalmaznia a bejelentésnek? 33
 beszerzendő jövedéki termék mennyiségét,
 pontos felhasználási célt,
 felhasználási arányszámot vagy az előállított, felhasznált mennyiség adatait,
 felhasználás telephelyét,
 mérésügyi törvényben meghatározott hitelesítéseket,
 vezetendő nyilvántartást,
 szükséges engedélyeket.
Mit kell tartalmaznia a nyilvántartásnak? 34
 termék beszerzésének időpontját,
 termék szállítóját,
 termék mennyiségét,
 felhasználásának időpontját,
 felhasználás jogcímét,
 felhasználás mennyiségi adatait.
Nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok
tartózkodására szolgáló helyen, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést
végző üzlet és az üzlet áruellátását biztosító raktár együttes területén kialakított
adóraktár engedélyese
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 másik tagállamba utazó utas részére értékesített,
 adóraktár engedélyese által az utastól visszavásárolt,
 adózott jövedéki termék, 35
 értékesítésről és a visszavásárlásról kiállított bizonylat. 36
Mit kell tartalmaznia a bizonylatnak? 37
 termék kereskedelmi megnevezését,
Jöt. 12. § g) pont
Vhr. 69. § (1) bekezdés
31
Vhr. 69. § (2) bekezdés
32
Vhr. 69. § (2) bekezdés
33
Vhr. 69. § (2) bekezdés
34
Vhr. 69. § (2) bekezdés
35
Jöt. 12. § h) pont
36
Vhr. 70. §
37
Vhr. 36. § (3) bekezdés
29
30
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 termék kereskedelmi mennyiségét,
 termék cikkszámát,
 beszállókártya számát.
Törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés alapján az adó alól mentesített személy,
szervezet
Ki jogosult az adó-visszaigénylésére?
 törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés alapján az adó alól mentesített személy,
szervezet. 38
Milyen feltételei vannak az üzemanyag katonai célú felhasználása utáni adó-visszaigénylésnek?
 STANAG 2034 „ANNEX A” melléklet szerinti, szabályszerűen kitöltött feltöltési
bizonylat,
 külföldi fegyveres erő magyarországi csapatmozgására kiadott engedélye. 39
Viszonosság esetén a megfizetett adó visszaigénylésére jogosultak
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek? 40
 belföldön beszerzett, adózott jövedéki termék,
 számviteli nyilvántartásában a rendeltetésszerű működéshez szükséges pénzügyi
kiadásként kimutatott hivatalos cél,
 tagja személyes célja.
Milyen korlátai vannak a hivatalos célra beszerzett jövedéki termék utáni adóvisszaigénylésnek?
 szeszes ital: legfeljebb 1500 liter/év mennyiség 41,
 cigaretta: legfeljebb 60 000 szál cigaretta/év mennyiség 42,
Milyen korlátai vannak a személyes célra beszerzett jövedéki termék utáni adóvisszaigénylésnek?
 naptári évenként legfeljebb 300 ezer forintot igényelhető vissza, amely összegbe bele
kell számítani az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint visszaigényelt általános
forgalmi adó összegét is. 43
 szeszes ital: legfeljebb 150 liter/év mennyiség 44.
 cigaretta: legfeljebb 25 000 szál cigaretta/év mennyiség 45,
 üzemanyag (kivéve üzemanyag célra beszerzett és felhasznált földgáz, villamos
energia): legfeljebb 2000 liter/év vagy kg/év mennyiség. 46
Milyen feltételei vannak az üzemanyag katonai célú felhasználása utáni adó-visszaigénylésnek?
 termékbeszerzés a Magyar Honvédség adózott termékkészletéből történt (adóvisszaigénylési jogosultságot a Magyar Honvédség pénzügyi és számviteli feladatokat
Jöt. 12. § i) pont
Vhr. 67. §
40
Jöt. 12. § c) pont
41
Jöt. 13. § (3) bekezdés a) pont
42
Jöt. 13. § (4) bekezdés a) pont
43
Jöt. 13. § (2) bekezdés
44
Jöt. 13. § (3) bekezdés b) pont
45
Jöt. 13. § (4) bekezdés b) pont
46
Jöt. 13. § (5) bekezdés
38
39
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ellátó szerve gyakorolja) 47;
 STANAG 2034 „ANNEX A” melléklet szerinti, szabályszerűen kitöltött feltöltési
bizonylat;
 külföldi fegyveres erő magyarországi csapatmozgására kiadott engedély. 48
Adó-visszaigénylés zárjegyköteles jövedéki termék után
Ki jogosult az adó-visszaigénylésre? 49
 adóraktár engedélyese,
 bejegyzett kereskedő,
 importáló.
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 dohánygyártmányt szabadforgalomból szállították vissza,
 adóraktár engedélyese a dohánygyártmányt újrafeldolgozza, megsemmisíti vagy
megsemmisítteti,
 bejegyzett kereskedő a dohánygyártmányt megsemmisítteti,
 importáló a dohánygyártmányt megsemmisítteti,
 adóraktár engedélyese a dohánygyártmány ismételt szabadforgalomba bocsátási
céljából a zárjegyet eltávolítja (kivéve: cigaretta), 50
 adóraktár engedélyese az adózottan beszerzett dohánygyártmányt végső úti céllal
harmadik országba utazó utas részére értékesíti. 51
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez? 52
 dohánygyártmány megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyv száma,
 felhasználást igazoló számviteli bizonylat (dohánygyártmány újrafeldolgozása esetén)
 zárjegy NAV képviselőinek jelenlétében elvégzett megsemmisítéséről, illetve
érvénytelenítéséről felvett jegyzőkönyv. 53
III.

Közlekedéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés

Vasúti személyszállítási vagy vasúti árutovábbítási tevékenységet végző személy
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek? 54
 vasúti személyszállítási / vasúti árutovábbítási tevékenység végzése (vasúti
közlekedésről szóló törvény szerint),
 gázolaj felhasználása személyszállításhoz, árutovábbításhoz, valamint ehhez
kapcsolódóan végzett vasúti vontatáshoz, tolatáshoz. 55
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 szállítóeszköz kimutatás (tartalmazza a szállítóeszköz megnevezését, azonosításának
módját, jelét);
Jöt. 13. § (6) bekezdés
Vhr. 67. §
49
Jöt. 77. § (3) bekezdés
50
Jöt. 77. § (3) bekezdés
51
Jöt. 77. § (5) bekezdés
52
Vhr. 66. §
53
Vhr. 66. §
54
Jöt. 113. § (1) bekezdés
55
Jöt. 113. § (1) bekezdés
47
48
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 nyilvántartás (szállítójárművenként és összesítve tartalmazza a felhasznált gázolaj
mennyiségét);
 tényleges vagy átlagfogyasztás, továbbá a megtett és felszámításra jogosító idő vagy
távolság megállapítására alkalmas dokumentum;
 felhasználásra kiadott, és az ebből ténylegesen visszaigénylésre is jogosító gázolaj
mennyiségről szóló számviteli bizonylatok. 56
Milyen korlátai vannak az adó-visszaigénylésnek?
 állami támogatást tartalmaz, 57
 más állami támogatással és csekély összegű (de minimis) támogatással nem
halmozható. 58
Úszómunkagép üzemben tartójaként nyilvántartott személy
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 gázolaj felhasználása úszómunkagépben (víziközlekedésről szóló törvény szerint),
 gázolaj literenként 103 forint igényelhető vissza. 59
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 úszómunkagép kimutatás (tartalmazza megnevezését, azonosításának módját, jelét);
 nyilvántartás (úszómunkagépenként és összesítve tartalmazza a felhasznált gázolaj
mennyiségét);
 tényleges vagy átlagfogyasztás, továbbá a megtett és felszámításra jogosító idő vagy
távolság megállapítására alkalmas dokumentum;
 felhasználásra kiadott, és az ebből ténylegesen visszaigénylésre is jogosító gázolaj
mennyiségről szóló számviteli bizonylatok. 60
Földgáz üzemű, M2 járműkategóriába és M3 járműkategóriába tartozó autóbuszokat a
helyi és helyközi közlekedésében üzemeltető személy
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 M2 és M3 járműkategóriába tartozó autóbusz üzemeltetése,
 helyi és helyközi közlekedés,
 földgáz felhasználás. 61
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 kimutatás, amely tartalmazza a személyszállításhoz használt földgázzal üzemelő
autóbuszok forgalmi rendszámát;
 telephelyi tankolás esetén kimutatás, amely részletezi a felhasználásra kiadott, és az
ebből ténylegesen visszaigénylésre is jogosító földgáz mennyiségét, a kiadás dátumát,
az autóbusz forgalmi rendszámát. 62

Vhr. 72. § (1) bekezdés
Jöt. 95. § (2)
58
Vhr. 72. § (2) bekezdés
59
Jöt. 113. § (2) bekezdés
60
Vhr. 72. § (1) bekezdés
61
Jöt. 113. § (3) bekezdés
62
Vhr. 73. §
56
57
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Állami vagy helyi önkormányzati feladatot, egyéb közfeladatot ellátó szerv közfeladat
ellátásával közvetlen összefüggésben földgáz közlekedési célú felhasználása
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 állami vagy helyi önkormányzati feladat, közfeladat ellátása,
 közfeladat ellátásával közvetlenül összefüggő közlekedési cél,
 földgáz felhasználása. 63
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 kimutatás, amely tartalmazza közfeladat ellátásával közvetlen összefüggésben használt
gépjárművek forgalmi rendszámát. 64
Kereskedelmi jármű üzembentartója, bérlője
Mi minősül kereskedelmi gázolajnak?
 legalább 7,5 tonna össztömegű gépjárművel vagy nyerges vontatóval
ellenszolgáltatásért / saját költségre végzett közúti árufuvarozáshoz felhasznált,
 M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjárművel menetrendszerű / nem menetrendszerű
személyszállításhoz felhasznált. 65
Ki jogosult az adó-visszaigénylésre? 66
 kereskedelmi jármű üzembentartója,
 kereskedelmi jármű bérlője.
Melyek az adó-visszaigénylés esetei? 67
 üzemanyag kártyás vásárlás (üzemanyagtöltő-állomáson üzemanyagkártyával),
 telephelyi tankolás (belföldi telephelyen üzemanyag-tárolásra rendszeresített
üzemanyag-tankoló automatával ellátott tartályból elektronikus mérőeszközön
keresztül)
Mennyi a visszaigényelhető adó mértéke?
 110 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén literenként 3,5 forint,
 120 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén literenként 13,5 forint. 68
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 üzemanyag kártyás vásárlás esetében üzemanyagkártya kibocsátója által kiállított
számla (tartalmazza gázolaj beszerzését, beszerzés helyét, időpontját, forgalmi
rendszámot),
 telephelyi tankolás esetében kimutatás (tartalmazza telephelyen történt tankolásokat,
tankolás dátumát, tankolt üzemanyag mennyiségét, forgalmi rendszámot). 69
Milyen korlátai vannak az adó-visszaigénylésnek?
 környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtható támogatásnak minősül, 70
Jöt. 113. § (4) bekezdés
Vhr. 74. §
65
Jöt. 3. § (2) bekezdés 21. pont
66
Jöt. 113. § (5) bekezdés
67
Jöt. 113. § (5) bekezdés
68
Jöt. 113. § (5) bekezdés
69
Vhr. 75. § (1) bekezdés
70
Jöt. 95. § (3)
63
64
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 támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévő vállalkozások, továbbá olyan
vállalkozások részére, amelyekkel szemben korábbi bizottsági határozat nyomán
érvényben van teljesítetlen visszafizetési felszólítás. 71
IV.

Minősített földgázellátási üzemzavarhoz kapcsolódó adó-visszaigénylés

Ki jogosult az adó-visszaigénylésre?
 földgázfelhasználó.
Melyek az adó-visszaigénylés feltételei? 72
 minősített földgázellátási üzemzavar,
 gázolaj felhasználás az üzemzavar fennállása alatt és azt követő 2 munkanap során,
 gázolaj beszerzése az üzemzavar fennállása alatt vagy azt legfeljebb 5 munkanappal
megelőzően. 73
Mennyi a visszaigényelhető adó mértéke?
 gázolaj literenként 103 forint. 74
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 földgázkereskedővel kötött szerződés másolata,
 üzemzavar bekövetkezésének hónapját megelőző hónapra számított átlagos napi
földgázfelhasználásának levezetése azokra a felhasználási helyekre (gázfogyasztó
készülékenkénti és gázfelhasználó-technológia céljára történt felhasználásonkénti
részletezésben) lebontva és összesítve, ahol földgáz helyett gázolajat használ fel,
 kimutatás a felhasználási időszak kezdő napján meglevő gázolaj-nyitókészletről
felhasználási helyenkénti (gázfogyasztó készülékenkénti és gázfelhasználó-technológia
céljára történt felhasználásonkénti) bontásban és összesen,
 kimutatás a felhasználási időszak alatt felhasznált gázolaj mennyiségéről, valamint a
felhasználási időszak utolsó napján meglévő gázolaj-zárókészletről felhasználási
helyenkénti (gázfogyasztó készülékenkénti és gázfelhasználó-technológia céljára
történt felhasználásonkénti) bontásban és összesen,
 gázolaj földgáz helyett történő felhasználását dokumentáló belső bizonylat. 75
V.

Motorfejlesztéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés

Ki jogosult az adó-visszaigénylésre?
 motorfejlesztést végző személy. 76
Melyek az adó-visszaigénylés feltételei?
 jogosult a tevékenységéről legkésőbb a motorfejlesztés megkezdését 30 nappal
megelőzően az NAV-hoz bejelentést tegyen. 77
Milyen korlátai vannak az adó-visszaigénylésnek?
Jöt. 95. § (8)
Jöt. 114. §
73
Jöt. 114. §
74
Jöt. 114. §
75
Vhr. 76. §
76
Jöt. 115. § (1) bekezdés
77
Vhr. 77. § (1) bekezdés
71
72
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 kutatás-fejlesztési projekthez nyújtható támogatás, 78
 legfeljebb a motorfejlesztéssel kapcsolatban felmerült költség 25%-ig érvényesíthető
(feltéve, hogy ez a költség támogatható költségnek minősül). 79
 támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévő vállalkozások, továbbá olyan
vállalkozások részére, amelyekkel szemben korábbi bizottsági határozat nyomán
érvényben van teljesítetlen visszafizetési felszólítás. 80
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 motorfejlesztéshez a tárgyidőszakban történt üzemanyag-felhasználást igazoló
számviteli bizonylat,
 elszámolás a motorfejlesztéshez nyújtott támogatás keretében elszámolható
költségekről, ráfordításokról,
 felhasznált üzemanyag mennyiségét tartalmazó nyilvántartás (motoronként és
összesítve),
 kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó tárgyévi vagy tárgynegyedévi támogatható
költségekről és támogatásokról nyilvántartás (belső bizonylatokkal alátámasztott),
 fenntarthatósági bizonyítvány (biodízel felhasználása esetében). 81
VI.

Egyéb ipari felhasználáshoz kapcsolódó adó-visszaigénylés

Ki jogosult az adó-visszaigénylésre?
 vegyipari alapanyagként földgázt felhasználó személy;
 földalatti gáztároló megfelelő működéséhez a tárolóréteg(ek)ben állandóan biztosítandó
gázmennyiség feltöltésére vagy szinten tartására, továbbá a szállító- vagy
elosztóvezeték feltöltése céljából földgázt a feltöltésre vagy szinten tartásra felhasználó
személy (földgázellátásról szóló törvény szerint);
 hálózati engedélyesként a hálózati veszteség pótlása céljából energiaterméket
felhasználó személy;
 szenet nem üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként felhasználó személy. 82
Milyen feltételei vannak az elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos energia
előállításához felhasznált villamos energia adó-visszaigénylésének?
 energiatermelői működési engedéllyel nem kell rendelkezni,
 bevallási időszakban az elosztó vagy az átviteli hálózatra ténylegesen betáplált villamos
energia mennyiségéből 40%-os fajlagos hatásfokkal visszaszámított földgáz
mennyisége után érvényesíthető. 83
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 energiatermék megjelölt célra történt felhasználását igazoló belső számviteli bizonylat,
 összesen beszerzett energiaterméknek adó-visszaigénylésre jogosító és adóvisszaigénylésre nem jogosító felhasználásonkénti elszámolása,
 bevallási időszakban az elosztó vagy az átviteli hálózatra ténylegesen betáplált villamos
energia mennyiségéből 40%-os fajlagos hatásfokkal visszaszámított földgáz mennyiség

Jöt. 95. § (4) bekezdés
Jöt. 115. § (2) bekezdés
80
Jöt. 95. § (8) bekezdés
81
Vhr. 77. § (2) bekezdés
82
Jöt. 116. § (1) bekezdés
83
Jöt. 116. § (2) bekezdés
78
79
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levezetése. 84
Milyen feltételeknek kell megfelelnie a számlának?
 továbbadást végző felhasználó állítottak ki,
 továbbadott energiáról állította ki,
 adózottan beszerzett termékről állította ki,
 mellékletét képezi a továbbadást végző nevére kiállított, a továbbadott energia
beszerzéséről szóló számla másolata. 85
VII.

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés

Ki jogosult az adó-visszaigénylésre?
 mezőgazdasági termelő
Milyen tevékenységek után igényelhető vissza az adó?
 szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágú földterület után folytatott
mezőgazdasági termelési célú földművelési munka, valamint a betakarításhoz
kapcsolódó közvetlen szállítás,
 erdőterület után erdőfelújítási célú munka,
 halastó után halgazdálkodás. 86
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 igazolt, jogszerű használat (termőföld, erdő, halastó),
 termőföldterület, erdő, halastó nagyságát hektárban, két tizedesjegy pontossággal kell
meghatározni, 87
 visszaigénylés alapjául szolgáló munkaműveleteket el kell végezni 88.
Mennyi a visszaigényelhető adó mértéke?
 110 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként
legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 82 százaléka,
 120 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként
legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 83,5 százaléka. 89
Milyen feltételei vannak a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolaj utáni jövedéki
adó-visszaigénylésnek?
 gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által
kiállított számla (feltüntetve rajta a felhasznált gázolajmennyiséget), 90
 gépi bérmunka-szolgáltatást végző tudja igazolni a felhasznált gázolaj
eredetét. 91(Amennyiben nem tudja igazolni: gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevő
köteles az adót visszafizetni és a visszafizetett adó után késedelmi pótlékot fizetni. 92)
Melyek az adó-visszaigénylés korlátai?
Vhr. 78. § (1) bekezdés
Vhr. 78. § (2) bekezdés
86
Jöt. 117. § (1) bekezdés
87
Vhr. 79. § (7) bekezdés
88
Vhr. 84. § (1) bekezdés
89
Jöt. 117. § (1) bekezdés
90
Jöt. 117. § (2) bekezdés
91
Jöt. 117. § (3) bekezdés
92
Jöt. 117. § (4) bekezdés
84
85
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 családi gazdaság esetében a családi gazdálkodó jogosult a visszaigénylésre saját nevére
szóló számla alapján, 93
 adott erdő vonatkozásában az erdő felújítását a jogszabályban, vagy az erdészeti hatóság
határozatában megállapított határidőben kell elvégezni, 94
 ha naptári éven belül változik a megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe,
a hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiség egytizenketted része és
a terület használatának hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített
mennyiség vehető legfeljebb figyelembe (a megkezdett hónapot a területet a hónapban
elsőként használónál kell figyelembe venni), 95
 halastó esetében az üzemeltetésre megjelölt időszaki korlátozás nem csökkenti a
jövedékiadó-visszatérítésnél figyelembe veendő hektáronként legfeljebb figyelembe
vehető gázolajmennyiséget. 96
Milyen további feltételei vannak a de minimis támogatás igénylésének?
 adóbevallás nyomtatványon fel kell tüntetni a de minimis támogatás igénylését,
 gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről kiállított
számla adatait. 97
VIII.

Párlat utáni adó-visszaigénylés

Magánfőzőtől megvásárolt párlat utáni adó-visszaigénylés
Ki jogosult az adó-visszaigénylésre?
 adóraktár engedélyese.
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 párlat felvásárlásáról kiállított adásvételi szerződés,
 párlatról kiállított párlat adójegy,
 adózott párlat felhasználását igazoló okmány. 98
Mit kell tartalmaznia a felhasználást igazoló okmánynak?
 felhasznált jövedéki termék megnevezését, KN-kódját, mennyiségét (a jövedéki adó
alapjául szolgáló mértékegységben, a gyártási hulladék kivételével),
 felhasználás célját, jogcímét, időpontját. 99
Bérfőzetőtől történt felvásárlása esetén megvásárolt párlat utáni adó-visszaigénylés
Ki jogosult az adó-visszaigénylésre?
 adóraktár engedélyese.
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 párlat felvásárlásáról kiállított adásvételi szerződés,
 párlat származási igazolása,
Jöt. 117. § (5) bekezdés
Vhr. 79. § (2) bekezdés
95
Vhr. 79. § (3) bekezdés
96
Vhr. 79. § (4) bekezdés
97
Vhr. 79. § (5) bekezdés
98
Vhr. 80. § (1) bekezdés
99
Vhr. 16. §
93
94
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 adózott párlat felhasználását igazoló okmány. 100
Mit kell tartalmaznia a felhasználást igazoló okmánynak?
 felhasznált jövedéki termék megnevezését, KN-kódját, mennyiségét (a jövedéki adó
alapjául szolgáló mértékegységben, a gyártási hulladék kivételével),
 felhasználás célját, jogcímét, időpontját. 101
IX.

Mentesüléshez kapcsolódó adó-visszaigénylés

Nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző személy
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 nem magáncélú légiközlekedési tevékenység végzése,
 jelölőanyagot nem tartalmazó (adózott) gázolaj felhasználása. 102
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 légijármű típusát és lajstromjelét tartalmazó kimutatás,
 repülés adatait, időtartamát, célját tartalmazó dokumentum (jogszabály vagy
légiközlekedési hatóság által előírt formátumú),
 repülés teljesítésének igazolására alkalmas dokumentum. 103
Gazdasági célú hajózási tevékenységet végző személy
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 gazdasági célú hajózási tevékenységet végzése
 jelölőanyagot nem tartalmazó (adózott) gázolaj felhasználása. 104
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 szállítóeszköz megnevezését, azonosításának módját, jelét tartalmazó kimutatás,
 nyilvántartás,
amely
tartalmazza
a
felhasznált
gázolaj
mennyiségét
(szállítójárművenként és összesítve),
 tényleges vagy átlagfogyasztás, továbbá a megtett és felszámításra jogosító idő vagy
távolság megállapítására alkalmas dokumentum,
 felhasználásra kiadott, és az ebből ténylegesen visszaigénylésre is jogosító gázolaj
mennyiségről szóló számviteli bizonylatok. 105
Milyen korlátai vannak az adó-visszaigénylésnek?
 állami támogatást tartalmaz, 106
 más állami támogatással és csekély összegű (de minimis) támogatással nem
halmozható. 107
Erőművet vagy távhőtermelő létesítményt üzemeltető személy
Vhr. 80. § (2) bekezdés
Vhr. 16. §
102
Jöt. 112. § (1) bekezdés a) pont
103
Vhr. 71. §
104
Jöt. 112. § (1) bekezdés b) pont
105
Vhr. 72. § (1) bekezdés
106
Jöt. 95. § (1) bekezdés
107
Vhr. 72. § (2) bekezdés
100
101
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Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 kapcsolt hő- és villamos energia, valamint lakossági energiafogyasztónak szolgáltatott
hő előállításhoz energiatermék felhasználása. 108
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 energiatermék megjelölt célra történt felhasználását igazoló belső számviteli bizonylat,
 összesen beszerzett energiaterméknek adó-visszaigénylésre jogosító és adóvisszaigénylésre nem jogosító felhasználásonkénti elszámolása. 109
Kémiai redukcióban, ásványtani,
energiaterméket felhasználó személy

elektrolitikus

és

kohászati

folyamatban

Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 kémiai redukcióban, ásványtani, elektrolitikus és kohászati folyamatban energiatermék
felhasználása. 110
Milyen okmányok szükségesek az adó-visszaigényléshez?
 energiatermék megjelölt célra történt felhasználását igazoló belső számviteli bizonylat,
 összesen beszerzett energiaterméknek adó-visszaigénylésre jogosító és adóvisszaigénylésre nem jogosító felhasználásonkénti elszámolása. 111
Jöt. 133. § (1) bekezdésében meghatározott mentesülési jogcímek szerinti tevékenységet
végző személyek
Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?
 Jöt. 133. § (1) bekezdésében meghatározott mentesülési jogcím,
 tevékenységekhez adózott jövedéki termék felhasználása.
X.

További információ, segítség

Ha további kérdése van a jövedéki adó-visszaigényléssel kapcsolatban, keressen minket
bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
 a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
E-mailen:
 a következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.
Telefonon:
 a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont cb) alpont
Vhr. 78. § (1) bekezdés
110
Jöt. 112. § 1 bekezdés c) pont cc) alpont
111
Vhr. 78. § (1) bekezdés
108
109
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 NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.
A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint
péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL
jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen
keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be EGYKE
adatlapot is!
Személyesen:
 országszerte a NAV ügyfélszolgálatain.
Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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