KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A BEV_J04 JELŰ
a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatérítendő jövedéki adó összegének
bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgáló

ÁNYK-S BEVALLÁSHOZ

MIRŐL OLVASHAT EBBEN AZ ÚTMUTATÓBAN?
I. Általános tudnivalók
1. Mire szolgál a BEV_J04 jelű bevallás?
Ez a nyomtatvány a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó
összegének, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésének elektronikus bevallására,
továbbá a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (a korábbi
elnevezése: de minimis) támogatás igénylésére szolgál.

2. Kire vonatkozik?
A mezőgazdasági termelő a szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep (rét és legelő), és halastó
művelési ágban, valamint az erdőfelújításban felhasznált gázolaj után az adó-visszatérítést
2016. december 31-ig terjedő időszakra:
•

évente egyszer (éves bevallás) mezőgazdasági termelő az éves bevallást a tárgyévet
követő év január 15-étől,
éven belül gyakorítottan (I. félévre a tárgyév július 15-étől, III. negyedévre a tárgyév
október 15-étől, IV. negyedévre a tárgyévet követő év január 15-étől) nyújtja be a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

•

2017. január 1-ét követő időszakra:
•
•
•

évente, legkorábban a tárgyévet követő hónap 20. napjától,
negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy
havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától.

A szőlő, gyümölcsös művelését végző mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági csekély
összegű támogatást [mezőgazdasági csekély összegű támogatás] az éves bevallás vagy a IV.
negyedéves bevallás vagy a 12. havi bevallás keretében igényelheti.

A szőlő, gyümölcsös művelését végző mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági csekély
összegű támogatási kérelmét kizárólag a tárgyévet követő évben nyújthatja be.
A bevallás benyújtása során az alábbi alapelveket kell figyelembe venni:
•
•

Egy bevallási időszakra csak egy bevallás nyújtható be, akkor is, ha a mezőgazdasági
termelő több művelési ágban tevékenykedik!
Bevallással érintett időszak adatai csak önellenőrzés, helyesbítés keretében
módosíthatóak!

3. Hogyan lehet benyújtani a bevallást?
A BEV_J04 bevallást kizárólag elektronikusan lehet benyújtani
A bevallások elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól bővebb
információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
•
•

„Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című
tájékoztatóban,
valamint „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai
adóügyekben” című információs füzetben talál.

Személyes eljárás és képviselet
Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, a bevallást helyette törvényes
képviselője, vagy az általa, esetleg törvényes képviselője által meghatalmazott személy is
benyújthatja. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.
A képviselet, meghatalmazás alanyait, fajtáit, a jogosultság létrehozásának, bejelentésének
módját és szabályait jogszabály tartalmazza.1

A képviseleti jogosultság bejelentése
A bevallást az adózó meghatalmazottja is benyújthatja. Ehhez a képviseleti jogosultságot
előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan benyújtott bevallást ugyanis a NAV
csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.
A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
„Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban
található.
Képviselet bejelentése:

Air. II. Fejezet 4. Képviselet alcím, 14-20. §, Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm.
rendelet (Adóig. vhr.) I. fejezet 2. Az állami adó- és vámhatóság előtti képviseleti jogosultság bejelentésének és
vizsgálatának szabályai alcím, 2-15. §
1

Ha a nyomtatványt állandó meghatalmazottként, megbízottként kívánja benyújtani, szükséges
a képviseleti jogviszonyának előzetes bejelentése a NAV-hoz.
Az ellenjegyzésről
Az adóbevallást, illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot a nyilvántartásba vett
adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás
bevallás, illetőleg adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a jövedéki bírságot a
vámhatóság az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg.2 Ha a
bevallást ellenjegyzik, akkor az erre feljogosított személyazonosító adatait (név, adóazonosító
szám, igazolvány száma) is kérjük a bevallás főlapján az (F) blokkban szerepeltetni. Abban az
esetben, ha az ellenjegyzésre jogosult magánszemély nem rendelkezik adószámmal, akkor a
magánszemély 10 pozíciós adóazonosító jelét kell balra zártan szerepeltetni.

4. Hol található a nyomtatvány?
A BEV_J04 jelű bevallás nyomtatványa kereskedelmi forgalomban nem kapható, mivel csak
elektronikusan lehet benyújtani. Elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános
Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK).

ÁNYK
A bevallás ÁNYK-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a
•

www.nav.gov.hu > Főoldal > Nyomtatványok > ÁNYK keretprogram

5. Hogy lehet fizetni?
A pénzforgalmiszámla-nyitásra kötelezett adózó az adóját
• belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással
• vagy az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül,
az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibankfelületén
átutalással
fizetheti be.
Természetes személy meghatalmazott vagy képviselő a fentieken túl
• POS terminálon keresztül
• vagy internetes felületen (VPOS), bankkártyával is fizethet.3
Az adót, pótlékot ezer forintra kerekítve kell megfizetni.4
Art. 49. § (7) bekezdés
Adóig. vhr. 20-21. § és 57-66. §, Art. 114. §, valamint a 35. Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről című NAV
tájékoztató (www.nav.gov.hu > Főoldal > Ügyféliránytű >Nézzen utána > Információs füzetek)
4
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 3. számú melléklet I/Általános rendelkezések/4. pont
2
3

Ha a befizetendő részlet, kötelezettség fizetési határideje munkaszüneti napra esik, a határidő
a legközelebbi munkanap.
A bevallás összegadatait ezer forintra kerekítve ezer forintos nagyságrendben kell
megadni, a mezőben előre feltüntetett „ezer” szöveg figyelembevételével.5 Az összegek
meghatározásánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni (499 forintig lefelé, 500
forinttól felfelé, például 641 500 forint esetén a beírandó összeg 642 ezer forint). A több
részletre osztott összegeknél adódó kerekítési különbséget az utolsó résztételben kell
érvényesíteni.

6. Hogy módosítható a bevallás (javítás, helyesbítés, önellenőrzés)?
NAV általi javítás
A NAV az adóbevallás helyességét megvizsgálja, a számítási hibát, elírásokat kijavítja, és
ha a kijavítás az adófizetési kötelezettség vagy az adó-visszatérítés összegét érinti, az adózót a
kijavítástól számított 30 napon belül értesíti.6
Ha az adóbevallás
• az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki,
• vagy az adózó adótartozásáról, köztartozásáról nem nyilatkozott,
• vagy a jogszabályban előírt igazolásokat nem nyújtotta be,
• továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak,
amelyek a NAV nyilvántartásában sem szerepelnek,
a NAV az adózót 15 napon belül, határidő kitűzésével javításra (hiánypótlásra) szólítja fel.7
A bevallását elektronikusan benyújtó adózó – azon túlmenően, hogy a bevallás javítását a
NAV illetékes igazgatóságánál személyesen vagy írásban kezdeményezheti, és a hibák
kijavítását követően a bevallást újból benyújthatja.
Ha az adózó a kijavítással nem ért egyet, az értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon belül
egyeztetés végett a NAV-hoz fordulhat. Eredménytelen egyeztetés esetén a NAV az eljárást
megindítja, és az adót határozattal állapítja meg. A bevallás kijavítása nem minősül
ellenőrzésnek, az ennek során hozott határozat nem minősül utólagos adómegállapításnak.
Az eredményes egyeztetésig, illetve a határozat véglegessé válásáig a visszatérítendő adót a
kijavított összeg szerint kell kiutalni.
Ha a kijavítás alapján az adózót a bevallottnál kisebb fizetési kötelezettség terheli, a NAV az
adóbefizetés igazolását követően az adózó kérelmére a javára mutatkozó összeget harminc

Art. 2. számú melléklet I/A/1. pont
6 Adóig. vhr. 18. § (1) bekezdés
7 Adóig. vhr. 18 § (6) bekezdés
5

napon belül visszatéríti, illetve ha azt nem fizették be, az adózónak a kijavított összeget kell
megfizetnie.
Ha a kijavítás miatt az adózót további befizetés terheli és az adózó a kijavítással
•
•

egyetért, az adót harminc napon belül kell megfizetnie,
nem ért egyet, az értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon belül egyeztetés
végett a NAV-hoz fordulhat.

Ha az adóbevallás (költségvetési támogatásigénylés) az adózó közreműködése nélkül nem
javítható ki, vagy az adózó fennálló adótartozásáról, köztartozásáról a nyilatkozattételt vagy
jogszabályban előírt igazolások benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az
adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amelyek a NAV nyilvántartásában
sem szerepelnek, az adózót a NAV tizenöt napon belül – megfelelő határidő tűzésével –
hiánypótlásra szólítja fel.

Adózói javítás (helyesbítés)
Az adózó is kezdeményezheti az adóbevallás kijavítását, ha utóbb észlelte, hogy a NAV által
elfogadott és feldolgozott bevallás – adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem
érintő – bármely adata téves, vagy a bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körű.8
Helyesbítésre az adó megállapításához való jog elévülési idején belül, tehát a bevallás évét
követően öt évig van lehetőség.9
Adózói javításban (helyesbítésben) az adóalap és az adó (költségvetési támogatás) összege
nem változhat. Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere, azaz a bevallásban
nemcsak az „új” adatokat, hanem valamennyi adatot újra meg kell adni.
Ha az értékadatok helyesbítésével változik az adóalap vagy az adó (költségvetési támogatás),
akkor önellenőrzést kell benyújtani.

Önellenőrzés10
Ha az adózó észleli, hogy korábbi bevallásában az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást
nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy számítási hiba, elírás miatt az adó,
költségvetési támogatás alapja, összege hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja.
Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást
• a bevallás eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint,
• a helyesbítendő adóra előírt, egy bevallási időszakra,
• az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet módosítani.
8 Adóig. vhr. 18. § (7) bekezdés
9 Art. 202. § (1)
10
Az önellenőrzés szabályait az Art. 54 – 57. §-ai tartalmazzák.

Önellenőrzést kizárólag az adó vagy költségvetési támogatás ezer forintot meghaladó
módosítására lehet benyújtani.
Nem lehet önellenőrzést benyújtani olyan adatokra és időszakokra vonatkozóan, amiket
a NAV vizsgál. Önellenőrzést legkésőbb a NAV-ellenőrzéshez kapcsolódó megbízólevél
kézbesítése – kézbesítés hiányában átadása – előtti napon lehet a NAV-hoz benyújtani. Az
ellenőrzés megkezdésétől a vizsgált adó és költségvetési támogatás a vizsgált időszakra
önellenőrzéssel nem módosítható.
Az önellenőrzés – ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik – az adó megállapításához
való jog elévülését megszakítja, és az adózó az önellenőrzés benyújtásától további 5 évig élhet
önellenőrzéssel.
•

Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó késve nyújtja be a bevallását, és
késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét a NAV elutasítja.

•

Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó valamely, a törvény által
megengedett választásán utólag szeretne változtatni.

•

Önellenőrzéssel ugyanakkor utólag érvényesíthető, illetve igénybe vehető az
adómentesség vagy adókedvezmény.

Az önellenőrzéssel helyesbített adó, költségvetési támogatás és a megállapított önellenőrzési
pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg esedékes, tehát az
önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg kell befizetni. Ha azonban az adózó a bevallás eredeti
határidejét megelőzően nyújt be önellenőrzést, a helyesbített adó, költségvetési támogatás az
általános szabályok szerint, az eredeti határidővel válik esedékessé.
•

Az önellenőrzést ugyanazon a nyomtatványon kell benyújtani, amelyen az
eredeti bevallást benyújtották.

•

Önellenőrzéskor az eredeti bevallásban szerepeltetett valamennyi mezőt ki
kell tölteni, vagy a módosított új adattal, vagy ha az nem változott, az eredeti
bevallásban szereplő adattal.

Önellenőrzés: az a helyesbítés, amely során az adóalap, illetve az adó összege az eredeti
bevalláshoz képest változik. Önellenőrzéssel csak egy bevallás helyesbíthető. Önellenőrzésnek
csak az tekinthető, amely során az adóalap, illetve az adó összege az eredeti bevalláshoz képest
változik. Abban az esetben, ha a jövedéki adóban bevallott és később korrigált adókötelezettség
változása különbözetének előjelhelyes összege nulla, úgy az nem önellenőrzés, „csupán” javítás
(helyesbítés).
A mezőgazdasági termelő a NAV ellenőrzés megkezdésétől (a megbízólevél átadásától) a
vizsgálat alá vont időszak vonatkozásában önellenőrzést nem végezhet.

A mezőgazdasági termelőnek az önellenőrzéssel helyesbített jövedéki adó visszatérítési
igényének összegét a bevallási időszak eredeti időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések
szerint kell megállapítania.

Az önellenőrzési pótlék kiszámítása11
Ha az önellenőrzés az adózó terhére állapít meg eltérést, önellenőrzési pótlékot kell fizetni.
Az önellenőrzési pótlékot az adózónak kell megállapítani adónként, illetve költségvetési
támogatásonként a korábban bevallott helytelen és az önellenőrzéssel helyesbített adó,
költségvetési támogatás összegének különbözete után.
Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség
előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
háromszázhatvanötöd része. Ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzésekor az önellenőrzési
pótlék mértéke ennek másfélszerese.
Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallási határidőt követő naptól az önellenőrzés
benyújtásáig minden naptári napra fel kell számítani. Az önellenőrzési pótlékot a jegybanki
alapkamat változásaihoz igazodva kell kiszámítani, azaz az önellenőrzéssel érintett időszakot
ez alapján időintervallumokra kell bontani. Az önellenőrzési pótlék napi mértékét három
tizedesjegy pontossággal kell meghatározni.
Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó az
adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, a
fizetendő önellenőrzési pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell
meghatározni, de az ötezer forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni.
Az önellenőrzési pótlék kérelemre mérsékelhető, illetve elengedhető, ha az adózó olyan
körülményeket tud bizonyítani, amelyek egyébként megalapoznák az adóbírság mérséklését,
kiszabásának mellőzését is.

Nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani
•
•

ha az önellenőrzés az adózó javára állapít meg eltérést12,
ha az adózó a bevallását az előírt határidőt megelőzően módosítja
önellenőrzéssel,
• ha az adózó a munkáltató vagy kifizető késedelmes vagy hibás igazolása miatt
nyújt be önellenőrzést,
• ha a munkáltató vagy kifizető a természetes személy hibás nyilatkozata miatt
önellenőrzéssel módosítja az elektronikus havi adó- és járulékbevallást.
Az adózó
11

Az önellenőrzési pótlékkal kapcsolatos szabályokat az Art. 211 - 214. §-ai tartalmazzák.

12 Art. 57. § (3) bekezdés

•
•

az önellenőrzés benyújtásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól,
a helyesbített, meg nem fizetett adó, jogosulatlanul igénybe vett költségvetési
támogatás, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés
időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól.
Az önellenőrzési pótlék összegének kiszámítását a www.nav.gov.hu > Főoldal >
Ügyféliránytű > Kalkulátorok > Pótlékszámítás > Önellenőrzési pótlék számítás útvonalon
elérhető kalkulátor segíti.

Az önellenőrzési pótlék befizetése
A megállapított önellenőrzési pótlék megfizetése annak bevallásával egyidejűleg esedékes.
Az önellenőrzési pótlékot az önellenőrzés benyújtásának napjáig a következő számlaszámra
kell befizetni:
Költségvetési számla
Költségvetési számla megnevezése
száma
10032000-01076301

Adónemkód

NAV Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel
215
kapcsolatos befizetések bevételi számla

Visszaigénylés
Késedelmesen benyújtott bevallás
A BEV J04 jelű nyomtatványon a 2021. 12. havi, a IV. negyedévi időszakra vonatkozó
bevallást, illetve az éves bevallást pedig 2027. december 31-ig lehet önellenőrizni, helyesbíteni.
A bevallás határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén azon időn belül lehet
késedelmesen benyújtani, amíg a gázolaj-felhasználást a bevallás benyújtását megelőző öt éven
belül kiállított számlával tudja igazolni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 2016. év tekintetében éves jövedéki adó visszaigénylésre
vonatkozóan önellenőrzést, helyesbítést, illetve pótlást csak 2022. december 31-ig
érvényesíthet!

7. Mik a jogkövetkezmények?
Ha az adózó a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan, hiányos adattartalommal,
késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, a NAV a törvényben meghatározott szankcióval élhet 13.
A költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség
napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie.14

13
14

Art. 150-162. §, 220-221. § és 237-238. §.
Art. 206. §

Ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések
szerint helyesbíti, önellenőrzési pótlékot kell fizetnie. 15
Az a személy, aki a Jöt.-ben előírt, valamint az Air.-ben és az Art.-ben a jövedéki adóhoz
kapcsolódó kötelezettségét megszegi, jövedéki bírsággal sújtandó. Fenti kötelezettségszegés,
ha a központi költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, a jövedéki bírság mértéke a központi
költségvetésnek okozott vagyoni hátrány mértékének kétszeresétől ötszöröséig terjedő összeg,
de legalább 30 ezer forint.16

8. Milyen részei vannak a bevallásnak?
A.B Főlap
C2 Lap
C3 Lap
D Lap
F.G Lap

Általános és azonosító adatok
A megművelt területek a figyelembe vehető gázolaj kimutatásához
A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igényléséhez
A visszaigényelhető jövedéki adó kimunkálásához
Számlajegyzék

P5 Pótlap

A használatban lévő (föld, erdő, halastó) területének adatai

P6 Pótlap
P7 Pótlap
P8 Pótlap

Felhasznált gázolaj utáni mezőgazdasági csekély összegű
igényléséhez
Felhasznált gázolaj utáni mezőgazdasági csekély összegű
igényléséhez
Az Art. 195. § figyelembevételével történő önellenőrzéshez

támogatás
támogatás

9. További információ, segítség
A nyomtatvány a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó
összegének, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésének elektronikus bevallására,
továbbá a szőlő és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis)
támogatás igénylésére szolgál.
A Támogatási törvény rendelkezései értelmében a mezőgazdasági termelő akkor jogosult az
intézkedésben való részvételre – azaz a támogatás igénylésére, ha
•
•

•

•

15
16

a Magyar Államkincstár (Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,
a vállalkozásának a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerinti minősítését (az ún. „KKV-kódot”) a Támogatási törvény 28/A. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kincstár részére bejelentette,
a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél a Támogatási
törvény 28/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bejelenti fizetési
számlaszámát az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,
ha a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, vagy az előző
pontokban szereplő bejelentési kötelezettség(ek)nek nem tett eleget, úgy az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és

Art. 211. §
Jöt. 100. §

változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár
Közleményében foglaltaknak megfelelően kell a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet,
vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelmet benyújtania.
Ha a mezőgazdasági termelő a kérelem benyújtásakor nem „kérelemre nyilvántartásba vett
ügyfél” besorolással szerepel a nyilvántartásban, továbbá legkésőbb a kérelem benyújtásával
egyidejűleg sem nyújt be a nyilvántartásba vételre vagy a nyilvántartásban szereplő adatainak
módosítására alkalmas kérelmet, a támogatási kérelmet vissza kell utasítani.
A nyomtatványok letölthetőek a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlap „Ügyfélnyilvántartás”
menüpontjából (vagy a fenti közlemény számára kattintva).
A mezőgazdasági csekély összegű rendelet értelmében az „egy és ugyanazon
vállalkozásonként” „hároméves időszakban” nyújtható támogatás maximális összege 15 000
euró. A mezőgazdasági csekély összegű rendelet szerinti nyilvántartást a Támogatási törvény
értelmében a Kincstár működteti. A „hároméves időszak” a folyó pénzügyi évet és az azt
megelőző kettő pénzügyi évet jelenti.
Az „egy és ugyanazon” vállalkozás fogalmának alkalmazásáról Agrárminisztérium honlapján
található 2. és 3. számú Vidékfejlesztési Értesítő nyújt felvilágosítást.
(http://2010-2014.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=301&year=2014#!DocumentBrowse)
A mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretét a
támogatási kérelemről szóló döntés meghozatalának időpontjában az alábbiak szerint számolja
a Kincstár: a mezőgazdasági csekély összegű rendeletben megállapított 15 000 eurót csökkenti
a „hároméves időszakban” megállapított mezőgazdasági csekély összegű támogatások
összegével (saját jogán vagy az „egy és ugyanazon vállalkozás”– Ha egyéb vállalkozással egy
és ugyanazon vállalkozásnak minősül– jogán részesült támogatások figyelembe vételével). Az
egyéni 15 000 eurós kereten kívül a Kincstár ellenőrzi, hogy a csekély összegű támogatás a
„hároméves időszakban” nem haladja meg sem a halászati csekély összegű támogatási keretet
(30 000 euró), sem az általános csekély összegű támogatási keretet (200 000 euró).
A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű támogatásra
jóváhagyható összeget a Kincstár a kérelemben feltüntetett adatok és nyilatkozatok, valamint
az általa vezetett nyilvántartásokban szereplő adatok figyelembevételével állapítja meg.
A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű támogatásról szóló
döntést a Támogatási törvény rendelkezései értelmében a kérelem beérkezését követő hetven
napon belül kell meghozni, míg a támogatás folyósításáról a döntést követően, legkésőbb a
forrás igazolt rendelkezésre állásától számított negyvenöt napon belül kell gondoskodni. A
Kincstár a döntést postai úton közli a mezőgazdasági termelővel. A megállapított
mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról az ügyfél minden esetben határozatot kap,
amely döntést a mezőgazdasági csekély összegű rendelet rendelkezéseinek értelmében 10 évig
meg kell őriznie.
Ha további kérdése van az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban,
keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!

Interneten:
•

a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.

E-mailen:
•

a következő útvonalon található űrlapon: Főoldal > Ügyféliránytű > Lépjen
kapcsolatba! > Levélküldés.

Telefonon:
• a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
• 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.
www.nav.gov.hu > Főlap > Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálat-kereső:.

10. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
Jogszabályi háttér:
•

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, (PTK)

•

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, (Art)

•

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben, (Air.)

•

az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm.
rendelet,
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvényben, (régi Jöt.)
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben,

•
•

•

a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és
szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendeletben,

•

a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendeletben,

•

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
bizottsági rendelet,

•

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.
december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,

•

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és
akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet,

•

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról, (új Jöt.)

•

45/2016. (XI.29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, (NGM.r.)

•

57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes
intézkedésekről.

II. Részletes tájékoztató
A Főlap kitöltése
Azonosítás (B) blokk kitöltése:
az adózó tölti ki az alábbiak szerint:
„Adózó adószáma” és „Adózó adóazonosító jele” rovatok:
•
•
•

Ha a mezőgazdasági termelő adószámmal (ide nem értve az őstermelői adószámot)
rendelkezik, akkor csak azt kell feltüntetni.
Ha a mezőgazdasági termelő csak adóazonosító jellel rendelkezik, akkor csak azt
kell feltüntetnie.
Ha a mezőgazdasági termelő őstermelő, az adóazonosító jelén kívül az
„Őstermelői adószámot” is kötelező megadni az okmányszám rovatban.

Figyelem! Az „Őstermelői adószám” nem azonos a gazdasági szervezetek részére kiadott
adószám adattal, így a két adat NEM cserélhető fel!
„Mezőgazdasági termelő ügyfél-azonosító száma” rovat: A Támogatási törvény alapján
a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer
szerinti ügyfél-azonosító számot kell beírni (10 számjegy). Kötelezően kitöltendő mező.
„Egyéb okmány” rovat: A rovat jobb felső sarkában piros háromszög jelzi, hogy a rovat
lenyíló értékmezőket tartalmaz. A rovat értéklistáját a háromszögre történő dupla
kattintással lehet aktiválni.
„Önellenőrzéssel helyesbített bevallás azonosító száma” rovat: a 14 pozíció hosszú
vámhivatali azonosító számot kell feltüntetni.
„Adózó neve” és „Székhely/lakcím” rovat: A mezőgazdasági termelő nevét kell
feltüntetni. A cím adatokhoz a gazdálkodó székhelyének, természetes személy
lakóhelyének címét kell feltüntetni.
„Ügyintéző neve” és „telefonszáma” rovat: a kitöltési útmutató „Hitelesítések” című
részében foglaltak szerint.

A Főlap „C” blokkjának kitöltése:
„Bevallási időszak” rovat: azt az évszámot, valamint a bevallási időszak (legalább egy
hónap és legfeljebb egy naptári év) első napjától utolsó napjáig terjedő időszakot kell arab
számmal megjelölni, amelyre a bevallás vagy az önellenőrzéssel/adózói javítással történő
helyesbítés vonatkozik.
Éves bevallás esetén pl.: 2015. 01-12;
Gyakorított visszatérítés esetén féléves időszak: pl.: 2015. 01-06;

Harmadik negyedév esetén: pl.: 2015. 07-09;
Negyedik negyedév esetén pl.: 2015. 10-12;
2018. január 1-jét követő időszakra éves (pl.: 2018. 01-12), negyedéves (pl.:
2018. 01-03), havi (pl.: 2018. 04-04) időszak
adható meg.
A bevallási időszak rögzítése során, ha hibásan töltik ki az időszakot, akkor a bevallás
ellenőrzése előtt a számított mezők újraszámítása kötelező. Az újraszámításkor
nyomtatvány kitöltését segítő automatikus ellenőrzések adatai frissülnek és a hibás
kitöltést jelző üzenetek törlődnek.
A dátum mezők jobb felső sarkában a piros háromszögre kattintva hívható elő a naptár,
melynek segítségével az időszak könnyen beállítható.
„Bevallás jellege” rovat:
Figyelem! Ha alapbevallást nyújt be, akkor a „Bevallás jellege” rovatot nem kell
kitölteni!
a legördülő listából az adózó az alábbiak közül választhat:
•

Helyesbítés (adózói javítás) – [H]: az adózó a listából abban az esetben
választhatja, ha azzal kapcsolatban nem szólították fel hiánypótlásra.
Jelen nyomtatvány vonatkozásában
helyesbítéssel:

az

alábbi

adatmezők

módosíthatók

BEV_J04 F.G lap: „Számlát kiállító adószáma, Számla típusa, Számla száma,
Teljesítés kelte” elnevezésű rovat;
P5 pótlap valamennyi adata.
•
•

Önellenőrzéssel történő helyesbítés – [O]: az adózó a listából abban az esetben
választhatja, ha a benyújtott bevallás önellenőrzéssel történő helyesbítés.
Önellenőrzéssel helyesbített bevallási időszak ismételt önellenőrzése – [I]: az
adózó a listából abban az esetben választhatja, ha a benyújtott bevallás, egy már
előzőleg önellenőrzött időszak ismételt önellenőrzése.

„Hiánypótlás” rovat: a jelölő négyzetbe „X” jelet kell tenni, ha az adóalanyt korábban a
NAV részére megküldött adóbevallásával kapcsolatban a NAV hiánypótlásra szólította fel
és ezen adóbevallással kíván eleget tenni kötelezettségének. Ha ezt a rovatot bejelöli,
akkor a „Hivatkozott ügyszám” rovatot ki kell tölteni!
„Hivatkozott ügyszám” rovat: Hiánypótlás esetén a rovatban a NAV által az elektronikusan
visszaküldött hiánypótlásra felszólító levél bárkódját kell feltüntetni 10 karakter hosszan.
Ha ezt a rovatot bejelöli, akkor a „Hiánypótlás” rovatot ki kell tölteni!

„Csekély összegű támogatást igénybe vesz” rovat: Mezőgazdasági csekély összegű
támogatás igénybevétele esetén, illetve nem az év utolsó időszakára vonatkozó
visszaigénylés esetén abban az esetben kell bejelölni, ha majd az év utolsó időszakára
vonatkozó bevallásában mezőgazdasági csekély összegű támogatást kíván igénybe venni.
A bejelölés esetén válik aktívvá a C3 lap.
Ebben a blokkban található a „Kitöltött lapok száma” rovat is, amelyet a program
automatikusan kitölt.

A Főlap „D” blokkjának kitöltése:
„Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma” rovat: a rovat a pénzforgalmi
jelzőszám (bankszámlaszám) 3X8 karakterének feltüntetésére szolgál. Az adószámmal
rendelkező gazdálkodó szervezet esetén kötelezően, egyéb esetben választható mező. A
bankszámlanyitásra nem kötelezett mezőgazdasági termelőt megillető adóvisszatérítést, támogatást a NAV, a mezőgazdasági termelő tulajdonában lévő belföldi
bankszámlára átutalással vagy posta útján fizeti ki.
Ha a mezőgazdasági termelő a pénzforgalmi jelzőszámot nem tölti ki, akkor a ”B”
blokkban megadott címre postai úton kézbesítik a kiutalt összeget.
A mezőgazdasági csekély összegű támogatás összege – a pénzforgalmi jelzőszám akár
kitöltik, akár nem – a mezőgazdasági termelő Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlájára folyósítják.

A Főlap „E” blokkjának kitöltése:
„Őstermelők családi gazdasága nevében nyújtja be” rovat: a rovatot abban az esetben
kell bejelölni [X jel], ha a bevallást benyújtó megfelel a családi gazdaságokról szóló 2020.
évi CXXIII. törvényben foglaltaknak.
„Őstermelők családi gazdasága nyilvántartási száma” rovat: Ha a mezőgazdasági
őstermelő őstermelők családi gazdasága tagjaként végzi az őstermelői tevékenységét, úgy
a családi gazdaság nyilvántartási számát itt kell feltüntetni. Az őstermelők családi
gazdasága nyilvántartási szám felépítése: OCSG, kötőjel és 8 db számjegy, pl.: OCSG00079193
„A 37/2011. (III.22) Korm. rendelet értelmében nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
minősülök” nyilatkozat rovat: Ha a mezőgazdasági termelő a 2014. december 16-i
1388/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 369/37, 2014. 12. 14., a továbbiakban: halászati
csoportmentességi rendelet) I. melléklete szerinti kis- és középvállalkozásnak minősül és
a Jöt. 117. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adó-visszaigénylést kíván érvényesíteni, úgy a
Jöt. 95. § (8) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkoznia kell, hogy a nehéz helyzetben
lévő vállalkozásnak minősül-e? Ha azt nyilatkozza, hogy nehéz helyzetben lévő
vállalkozás, azaz az „igen” választ választja ki a legördülő sávból, úgy nem jogosult az
adó-visszaigénylésre.
„Nincs velem szemben érvényben teljesítetlen visszafizetési felszólítás olyan korábbi
bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal
összeegyeztethetetlennek nyilvánított” nyilatkozat rovat: Ha a mezőgazdasági termelő a

halászati csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti kis- és középvállalkozásnak
minősül és a Jöt. 117. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adó-visszaigénylést kíván
érvényesíteni, úgy a Jöt. 95. § (8) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkoznia kell. Ha azt
nyilatkozza a mezőgazdasági termelő, hogy vele szemben érvényben van teljesítetlen
visszafizetési felszólítás olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely
támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított, azaz ha
a „van” választ választja ki a legördülő sávból, úgy nem jogosult az adó-visszaigénylésre.
A halászati csoportmentességi rendelet I. számú melléklet 2. cikke alapján kis- és
középvállalkozásnak minősülnek az alábbi vállalkozások:
1. A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) kategóriájába az olyan, 250-nél kevesebb
főt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50
millió eurót, és/vagy amelyek éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.
2. A kkv-ken belül a kisvállalkozás olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg
a 10 millió eurót.
3. A kkv-ken belül a mikrovállalkozás olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg
a 2 millió eurót.
A halászati csoportmentesség rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás esetében a kisés középvállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a
halászati csoportmentesség rendelet 3. cikk 5. pontjában meghatározott alábbi
feltételeknek.
„Nehéz helyzetben lévő vállalkozás”: olyan vállalkozás, amely tekintetében a következő
feltételek közül legalább egy fennáll:
•

korlátolt felelősségű társaság esetében (kivéve a kevesebb, mint három éve létező kkvkat): a társaság jegyzett tőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek
miatt. Ez abban az esetben fordul elő, ha a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból
(és minden olyan elemből, amelyet általában a társaság sajáttőkéje részének
tekintenek) történő levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott
összeg keletkezik. E rendelkezés alkalmazásában a „korlátolt felelősségű társaság”
különösen a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében
említett vállalkozástípusokat jelenti, és a „jegyzett tőke” adott esetben magában foglal
minden ázsiót;

•

olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a
társaság tartozásai tekintetében (kivéve a kevesebb, mint három éve létező kkv-kat): a
társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint fele elveszett a felhalmozott
veszteségek miatt. E rendelkezés alkalmazásában a „társaság, ahol legalább egyes
tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében” különösen a
2013/34/EU irányelv II. mellékletében említett vállalkozástípusokat jelenti;

•

a vállalkozás ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jog alapján
megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek a kollektív fizetésképtelenségi eljárásnak a
vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására vonatkoznak;

•

a vállalkozás megmentési támogatásban részesült és még nem fizette vissza a kölcsönt
vagy szüntette meg a kezességvállalást, illetve szerkezetátalakítási támogatásban
részesült és még mindig szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik;

A Jöt. 117. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adó-visszaigénylés a BIZOTTSÁG
2014. június 17-i 651/2014/EU RENDELET (csoportmentességi rendelet) 44. cikke
alapján a 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában
nyújtott támogatás. A Jöt. 95. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a Jöt. 117. (1) bekezdés
a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja, az (5)–(6) bekezdése
szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak, továbbá olyan vállalkozások részére sem
nyújtható, amelyekkel szemben érvényben van teljesítetlen visszafizetési felszólítás olyan
korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső
piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.
Ha a mezőgazdasági termelő azt nyilatkozza, hogy nehéz helyzetben lévő vállalkozás, azaz
az „igen” választ válassza ki a legördülő sávból, úgy nem jogosult az adó-visszaigénylésre.
Ha azt nyilatkozza a mezőgazdasági termelő, hogy vele szemben érvényben van
teljesítetlen visszafizetési felszólítás olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely
valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek
nyilvánított, azaz a „van” választ választja ki a legördülő sávból, úgy nem jogosult az adóvisszaigénylésre.
A csoportmentességi rendelet alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozás”: olyan
vállalkozás, amely tekintetében a következő feltételek közül legalább egy fennáll:
•

•

Korlátolt felelősségű társaság (ideértve a részvénytársaságot is) esetén (kivéve a
kevesebb mint három éve létező kkv-kat, illetve a kockázatfinanszírozási támogatásra
való jogosultság alkalmazásában az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb
mint hét éve működő olyan kkv-kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által
végzett átvilágítást követően kockázatfinanszírozási beruházásra jogosultak) jegyzett
részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez abban
az esetben fordul elő, ha a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból (és minden
olyan elemből, amelyet általában a társaság sajáttőkéje részének tekintenek) történő
levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik.
A „jegyzett tőke” adott esetben magában foglal minden részvénytőkét is,
Olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak
(közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég) a társaság
tartozásai tekintetében (kivéve a kevesebb mint három éve létező kkv-kat, illetve a
kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első
kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb mint hét éve működő olyan kkv-kat,
amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően
kockázatfinanszírozási beruházásra jogosultak), a társaság könyveiben kimutatott
tőkének több mint fele nincs meg a felhalmozott veszteségek miatt,

•

•
•

Olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján
hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható (csőd- vagy
felszámolási eljárás alatt áll),
Ha a vállalkozás megmentési támogatásban részesült és még nem fizette vissza a
kölcsönt vagy szüntette meg a kezességvállalást, illetve szerkezetátalakítási
támogatásban részesült és még mindig szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,
Kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két
évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a
kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti
ráta kevesebb volt 1,0-nél.
A nyilatkozat kitöltése nem kötelező 2017. 07. 01-je előtt keletkezett visszaigénylési
jogosultság esetén.

A Főlap „F” blokkjának kitöltése:
„Bejelentő azonosító” rovat: az Egységes Képviseleti Nyilvántartás regisztrációnál
feltüntetett bejelentő adóazonosító jelét kell megadni. A mező kitöltése kötelező az
elektronikus adóbevallás www.magyarorszag.hu portálon történő feltöltése esetén!
Természetesen magát az elektronikus adatfeltöltést is ugyanennek a személynek kell
kezdeményeznie! A törzsadatok automatikusan betöltődnek, illetve a beviteli mezőben a
belépést követően rögzíthetőek.
Az ellenjegyző adataira vonatkozó rovatokat „Az ellenjegyzésről” című részében
foglaltak szerint kell feltölteni.

C2 lap kitöltése
C2 lap „A” blokkja (A megművelt területek időszaki kimutatása):
A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevétele esetén Kert, szőlő, gyümölcsöshöz
tartozó rovatok helyett a C3/A és a C3/B blokkot kell kitölteni.
A rovatban szereplő oszlopok kitöltésével a mezőgazdasági termelő az általa megadott
adatok alapján számíthatja ki az adott bevallási időszakra vonatkozó, a visszatérítés alapját
képező átlagterület nagyságát, művelési ágankénti bontásban.
”a” oszlop: az év első napjától vagy a földterület használatba vételének időpontjától, a
bevallási időszak utolsó napjáig terjedő időintervallumban – a tárgyév első napján a
mezőgazdasági termelő használatában lévő, majd az első változást követően a
megváltozott területnagyságot kell feltüntetni két tizedes pontossággal, havi bontásban, a
változások időrendjében. A használatban lévő terület csökkenésének, illetve
növekedésének figyelembevételi szabályairól az NGM rendelet 79. § (3) bekezdés utolsó
mondata rendelkezik.
Példa az egy (naptári) hónapon belül bekövetkező változásokra:

Bevallási időszak valamely hónapjának első napján használatban lévő földterületek
nagysága: 100 ha.
Ha az adott hónap folyamán 5 ha növekedés és 10 ha csökkenés történt, akkor a növekedés
az adott hónapban még nem vehető figyelembe, csak a következő hónapban, tekintettel
arra, hogy az adott hónapban a területet elsőként használó még a korábbi használója,
illetve tulajdonosa volt és ő jogosult e tekintetben a visszatérítésre.
Az adott hónapra eső területcsökkenés nem levonható az összes területnagyságból, hiszen
az adott terület vonatkozásában a területet a hónapban elsőként használó még a jogosult.
Tehát az adott hónapra a visszatérítés alapja 100 ha marad, azonban a következő
hónapban a visszatérítés alapja már (100+5-10) 95 ha lesz.
Fő szabály a példával szemléltetve:
Ha egy adott hónapban a használatban lévő földterületben csökkenés és/vagy növekedés
történt, akkor az adott hónap első napján használatban lévő terület nagyságát kell
figyelembe venni oly módon, hogy a következő hónapban már a változások figyelembe
vételével kell megállapítani a használatban lévő földterület nagyságát.
A fenti szabályozás során kivételt képez a hónap első napján bekövetkező területváltozás,
hiszen ebben az esetben az adott hónap vonatkozásában a csökkenést és/ vagy növekedést
figyelembe vettük, azaz ebben az esetben a fenti példából kiindulva az adott hónap
tekintetében már (100+5-10) 95 hektárral kell számolni.
,,b” oszlop: a tárgy év első napjától vagy a tárgyévben a földterület használatba vételének
időpontjától, a földterület használatának befejezéséig eltelt naptári hónapok száma,
amelyek esetében a földterület a mezőgazdasági termelő használatában volt. A területet a
hónapban elsőként használó mezőgazdasági termelőnél kell figyelembe venni. A
földterület csökkenést, és/vagy növekedést az ingatlanügyi hatósághoz, erdészeti
hatósághoz történő bejegyzés alapján kell figyelembe venni.
Összegezve a kitöltési útmutatóban megfogalmazott elméleti kitöltési szabályokat, ha
1. elméleti példa: a földterületek használatának időszakában (hónapok számában) nem történt
változás, akkor a földterületek mennyiségét hektárban összesítve, a földhasználatra vonatkozó
hónapok számával egy sorban elegendő megadni, azaz rögzíteni a bevallásban.
Az 1. elméleti példához gyakorlati példa: Amennyiben a termelő a mezőgazdasági
tevékenységéhez éves szinten 100 hektár földterületet használ változás nélkül, akkor
-

a III. negyedéves bevallási időszakban a bevallás C2/A lapján az „a” jelölésű oszlopban,
a terület nagyságát, valamint a bevallás C2/A lapján a „b” jelölésű oszlopban, a hónapok
számát, a következők szerint kell megadni:
Sorszám

Fajtakód:
Szántó
Terület (ha)
a

110
Hónapok száma
b

1
…
…
-

100
…
…

9
…
…

a IV. negyedéves bevallási időszakban a bevallás C2/A lapján az „a” jelölésű oszlopban,
a terület nagyságát, valamint a bevallás C2/A lapján a „b” jelölésű oszlopban, a hónapok
számát, a következők szerint kell megadni:
Sorszám

1
…
…

Fajtakód:
Szántó
Terület (ha)
a
100
…
…

110
Hónapok száma
b
12
…
…

2. elméleti példa: a földterületek használatának időszakában (hónapok számában) változás
történt, akkor a földterületek mennyiségét soronként összesítetten aszerint kell megbontani,
azaz rögzíteni a bevallásban, hogy adott hektár mennyiséget a mezőgazdasági termelő mennyi
hónapon keresztül használt, azaz a csoportosítást a földhasználat hónapjainak száma alapján
kell elvégezni.
A 2. elméleti példához gyakorlati példa: Amennyiben a termelő mezőgazdasági
tevékenységéhez éves szinten 100 hektár földterületet használ, de a földterületek használati
időszakában változás történik, ennek okán 40 hektárt tárgy év január 01-től - augusztus 31-ig
használ, 20 hektárt tárgy év január 01-től - szeptember 30-ig, 40 hektárt tárgy év január 01-től
- december 31-ig használ, akkor
-

a III. negyedéves bevallási időszakban a bevallás C2/A lapján az „a” jelölésű oszlopban,
a terület nagyságát, valamint a bevallás C2/A lapján a „b” jelölésű oszlopban, a hónapok
számát, a következők szerint kell megadni:
Sorszám

1
2
…
-

Fajtakód:
Szántó
Terület (ha)
a
100
60
…

110
Hónapok száma
b
8
1
…

a IV. negyedéves bevallási időszakban a bevallás C2/A lapján az „a” jelölésű oszlopban,
a terület nagyságát, valamint a bevallás C2/A lapján a „b” jelölésű oszlopban, a hónapok
számát, a következők szerint kell megadni:
Sorszám

Fajtakód:
Szántó
Terület (ha)

110
Hónapok száma

1
2
3

a
100
60
40

b
8
1
3

A bevallás C2/A lapjának lényegét tekintve: művelési ágankénti bontásban az „a” jelölésű
oszlopban és a „b” jelölésű oszlopban azt kell kimunkálni, hogy a termelő milyen hosszan (hány
hónapon keresztül) és mekkora földterületet használt. Ennek okán annyi sort kell kitölteni,
ahány változás volt tárgy évben a földterületben. Az adott hónapközi változást nem kell
figyelembe venni, mert a földterületet a termelő használta adott hónap 1-jén.
Az előző kettő mondatban megfogalmazott szabályból az is következik, hogy a földterület
változás esetén maximum 12 sort lehet kitölteni. Ennek megfelelően a bevallás C2/A lapja csak
12 kitölthető sort tartalmaz.
Amennyiben a termelőnek tárgy évben nem változik a földterülete, akkor a bevallás C2/A
lapján mindig csak egy sort kell kitöltenie, ahol a hónapok száma növekszik a bevallásokban a
bevallási időszak végéhez igazodva.
13. sor: a program automatikusan kitölti.
14. sor: az átlag hektárt a program automatikusan kitölti.
Az átlag terület számítása az alábbi:
[(„a” oszlop x „b” oszlop) + („a” oszlop x „b” oszlop) + („a” oszlop x „b” oszlop)] / „C2/A
rész 13. sora”
Az így kapott igénylési alapot viszi át a „C2/B” blokk c) oszlopába.
C2 lap „B” blokkja (Tárgyidőszakban figyelembe vett (vehető) gázolaj):

A tárgyidőszakban figyelembe vett (vehető) gázolaj kimunkálása ebben a részben
végezhető el a C2 lap „A” blokk megfelelő rovatainak figyelembevételével.
„c” oszlop: a visszatérítés alapját képező földterület nagysága (ha), két tizedes
pontossággal, a C2 lap „A” blokk átlag hektár mező alapján automatikusan kitölti.
,,d” oszlop: a visszatérítés alapját képező maximálisan figyelembe vehető
gázolajmennyiség (literben) automatikusan megjelenik, az alábbi számítás és tényezők
alapján (a számítást fajtakódonként külön-külön végzi el a program):
2016. december 31-ig:
d oszlop = (”c” oszlop x 97 x „C2/A rész 13. sora”) / időszak záró hónap x időszaki szorzó
Időszak záró hónap:

• féléves bevallás esetén 6;

• III. negyedéves bevallás esetén 9;
• éves és IV. negyedéves visszatérítés esetén 12.
Az időszaki szorzó értéke:
▪
▪
▪

féléves bevallás esetén 0,5;
III. és IV. negyedéves bevallás esetén 1;
éves visszatérítés esetén 1.

2017. január 1-től:

d oszlop = ”c” oszlop x 97 x művelési ághoz tartozó 13. sor / időszak záró hónap

A számítást művelési áganként külön-külön kell elvégezni.

„e” oszlop: a művelési ágakhoz ténylegesen felhasznált gázolaj beszerzési számlával
igazolt vagy a bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját névre szóló számlán szereplő
mennyiségét kell szerepeltetni. Az itt feltüntetett mennyiség lehet kisebb, nagyobb vagy
egyenlő a maximálisan visszatéríthető mennyiséggel („d” oszlop).
„f” oszlop: kitöltése kötelező, művelési áganként az alábbiak szerint:
2016. december 31-ig:
• A III. negyedéves bevallás esetén a féléves bevallás C2 lap „B” blokk „h”
oszlopában megadott „halmozott visszatérítés” mennyiség adatát kell megadni.
• A IV. negyedéves bevallás esetén a III. negyedéves bevallás C2 lap „B” blokk „h”
oszlopában megadott „halmozott visszatérítés” mennyiség adatát kell megadni.
• Éves-, és első féléves bevallás esetén a mezőbe 0 (nulla) értéket kell feltüntetni!
2017. január 1-től: az adott évben már az adó-visszaigénylés alapjául figyelembe vett (éven
belül megelőzően benyújtott bevallásban szereplő) gázolaj mennyiségét kell feltüntetni.
„g” oszlop: a visszatéríthető jövedéki adó alapját képező gázolaj mennyiséget, a program
automatikusan feltölti.
A „g” oszlopban feltüntetett mennyiség nem haladhatja meg a „d” oszlopban szereplő
mennyiség „f” oszlopban feltüntetett mennyiséggel csökkentett értékét, illetve az „e”
oszlopban szereplő mennyiség „f” oszlopban feltüntetett mennyiséggel csökkentett
értékét.
„h” oszlop: az „f” oszlop és a „g” oszlop összegét kell feltüntetni, amelyet a program
automatikusan feltölt.

06. sor: a „g” oszlop adatainak összegeként feltüntetett liter mennyiség képezi az alapját
a D lap ”b” oszlopának, amelyet az elektronikus nyomtatvány automatikusan feltölt.
A „C2/A” blokk „Kert, szőlő, gyümölcsös” részét mezőgazdasági csekély összegű
támogatás igénylése esetén nem kell kitöltetni, azon adatok feltüntetését a „C3/A” blokk
„Kert”, „Szőlő”, „Gyümölcsös” részében kell szétbontva feltüntetni.
„C3” lap kitöltése esetén a „C2/B” blokk 02. sorában a „C3/B” blokk 04. sorában szereplő
adatokat kell feltüntetni, amelyet a program automatikusan feltölt.

C3 lap kitöltése
A „C3” lapot csak a mezőgazdasági csekély összegű támogatást igénybevevőnek kell kitöltenie.
C3 lap „A” blokkja (A megművelt területek időszaki kimutatása):

A 2021. január 1-től keletkezett adó-visszatérítési jogosultság (azaz 2021. január 1-től
felhasznált gázolaj) esetén és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése esetén
alkalmazandó.
A lap kitöltésére vonatkozóan a C2 lapnál leírtak az irányadóak.

D lap kitöltése
D) blokk
„a” oszlop: gázolaj beszerzés, illetve bérmunka számla esetén a teljesítés évét kell
rögzíteni.
„b” oszlop: a hivatkozott beszerzési évben felhasznált gázolaj liter mennyiségét kell
rögzíteni kettő tizedes pontossággal.
„c” oszlop: a számla teljesítés időpontjában érvényes adómérték 2011.11.01-től 82 %-át,
2016.10.01-től a Jöt. 52. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti adómérték
alkalmazása esetén 83,5%-át kell a rovatba beírni. 2017.07.01-től a számla kiállítás
időpontjában érvényes adómérték 82%-át vagy 83,5 %-át a Jöt. 117. § (1) bekezdés
c) pontja szerint kell a rovatba beírni.
A 2022.02.28-án 13 óra után és 2022.03.10-e 22 óra előtt kiállított számlákkal beszerzett
és 2022.02.28-a 13 óra után felhasznált, 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. b)
pontja szerinti MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú
dízelgázolaj után – mivel a Jöt. 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjától eltérően az adó
mértéke 105 350 Ft/ezer liter – a mezőgazdasági termelő a Jöt. 117. § (1) bek. c) pontja
alapján 86,387 forint/liter alkalmazásával érvényesítheti visszaigénylési jogosultságát.
A 2022.03.10-én 22 óra után és 2022.07.02-a előtt kiállított számlákkal beszerzett és
2022.03.10-e 22 óra után felhasznált, 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. b)
pontja szerinti MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú
dízelgázolaj után – mivel a Jöt. 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjától eltérően az adó

mértéke 85 350 Ft/ezer liter – a mezőgazdasági termelő a Jöt. 117. § (1) bek. c) pontja
alapján 69,987 forint/liter alkalmazásával érvényesítheti visszaigénylési jogosultságát.
Az eltérő adómértéket az 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján 2022.
július 1-jéig kell alkalmazni. A megváltozott jogszabályi környezetre figyelemmel a NAV
új fajtakódot vezetett be az alábbiak szerint:
Fajtakód
száma

Adómérték

088

105 350
az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20
Ft/ezer liter 11 KN-kódú dízelgázolaj [57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
vagy
1. § (1) bek. b) pont]
85 350
Ft/ezer liter

Évszám

Fajtakód megnevezés

Fajtakód

Adómérték
(2011.11.01-től 82%-a, 2016.10.01-től
82%-a, vagy 83,5%-a) (forint/liter)

2011.11.01 - 2016.09.30

523

90,487

2016.10.01 - 2017.03.31

523

100,49225

2017.04.01 - 2017.06.30

523

90,487

2017.07.01 - 2020.06.30

016

90,487

2020.07.01 - 2021.03.31

016

100,49225

2021.04.01- 2022.02.27

016

90,487

2022.02.28- 2022.03.09

016 vagy
088

90,487 vagy 86,387

2022.03.10-

016 vagy
088

90,487 vagy 86,387 vagy 69,987

„d” oszlop: a program az adott sor „b” és „c” oszlopokban feltüntetett adatok szorzataként
a jövedéki adó összegét automatikusan számolja ki.
21. sor: a 01-31. sorok „d” rovataiban szereplő adatok összesített adatát a program.
automatikusan számolja ki.
22. sor: Ebben a sorban az önellenőrzési pótlékot 1 000 forintra kerekítve kell feltüntetni.

E) blokk
A bevallás ezen részét csak akkor kell kitölteni az adóalanynak, ha a visszaigényelhető
jövedéki adó összegének átvezetését és/vagy részleges kiutalását kéri.

Az átvezetni és/vagy részlegesen kiutalni kért jövedéki adó összegét forintban kell
szerepeltetni. A terhelendő adó számlaszámára szolgáló „c” oszlopban az üzemanyagok
jövedéki adója számlaszámát és/vagy a bírság, kamat és önellenőrzési pótlék számlaszámát
kell/lehet feltüntetni, amiről az adózó az átvezetést, részleges kiutalást kéri.
10032000 - 01037306

941 NAV üzemanyagok energiatermékek jövedéki adója bevételi
számla

10032000 - 01076301

215 NAV bírság, mulasztásibírság és kamat és önellenőrzéssel
kapcsolatos befizetések bevételi számla

A D lap „E” blokk „b” oszlopában kell megadni a visszaigényelhető jövedéki adóból azt az
összeget, amelyből a D lap „E” blokk „e” oszlopában feltüntetett összegben a D lap „E” blokk
„c” oszlopban megnevezett jóváírandó adó számlaszámára átvezetést, és/vagy – a
visszaigénylési jogosultság részleges igénybevétele esetén – a D lap „E” blokk „e” oszlopban
megadott összegben való kiutalást kér. Az egyes sorok D lap „E” blokk „b” rovatába szereplő
jövedéki adó összegének meg kell egyeznie az ugyanazon sorokhoz tartozó „e” és „f”
rovatokban szereplő jövedéki adók együttes összegével. Az átvezetni, illetve részlegesen
kiutalni kért jövedéki adó összege együttesen nem lehet nagyobb, mint a visszaigényelhető
jövedéki adó összege. A jóváírandó adó számlaként csak a NAV által kezelt számlák adhatóak
meg, melyek a következő elérési útvonalon találhatóak:
www.nav.gov.hu > Főlap > Ügyféliránytű > Számlaszámok a befizetéshez
A tételes elszámolású számlák alkalmazásakor, mint a
•
•
•

910 NAV uniós vámbevételek beszedési számla,
902 NAV importtermék általános forgalmi adó bevételi számla,
956 NAV importeljáráshoz kapcsolódó jövedéki adó bevételi számla,

a konkrét fizetési kötelezettséget azonosító határozatszám megadása kötelező.
A 914 NAV Regisztrációs adó bevételi számlára történő átvezetéskor, ha rendelkezik 1063-as
engedélytípussal, akkor a határozatszám kitöltése nem kötelező.

FG lap kitöltése
Számlajegyzék:
A mezőgazdasági termelőnek a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó
visszatérítés és a mezőgazdasági csekély összegű támogatás alapjául szolgáló számlákat
kell rögzíteni. A rögzítés során a C2 lap „B” blokk „Agrárgazdaság összesen” rovatban
feltüntetett mennyiség fedezetéig kell számlát rögzíteni a visszaigénylés alapját képező
gázolaj mennyisége („h” oszlop) tekintetében.
„a” oszlop: A számlát kiállító adószámának első nyolc pozícióját kell szerepeltetni. Ha
több azonos adószámú számlakibocsátó számláit kívánja rögzíteni, akkor a nyomtatvány

(az 1. sor rögzítését követően) ezen oszlop üresen hagyását követően feltölti az előző
sorban szerepeltetett adószámmal.
„b” oszlop: Az oszlop adatai a jelölőnégyzet piros részének dupla kattintásával
választhatók ki.
„G” Gázolaj számla esetében a gázolaj vásárlásáról kiállított számla adatait kell
feltüntetni.
• „B” Bérmunka számla esetében, a bérmunkát végző által kibocsátott számla adatait kell
rögzíteni.
• „K” Külföldi bérmunka számla esetében, a külföldi, Magyarországon nem letelepedett,
bérmunkát végző által kibocsátott számla adatait kell rögzíteni. Ebben az esetben a
szolgáltatást igénybe vevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany fizeti az áfát.
• „Z” Záradékolt részszámla esetében, azon számla adatait kell rögzíteni, amelyen
feltüntetett gázolaj mennyiség már nem teljes egészében szükséges a visszatérítés
alapjául szolgáló gázolaj fedezetéig. Az a számla is ezt a jelölést kapja, amely egy
korábbi bevallásban már részszámlaként lett megjelölve, és a maradvány mennyiség a
jelen visszatérítésben szerepel.
•

Példa a záradékolt számlák rögzítésére:
A bevallás D lap „Gázolaj mennyisége” oszlopban, illetve a C1 lap „Figyelembe vett
(vehető) gázolaj” oszlopban feltüntetett mennyiség 1 000 liter.
A felhasználást 3 db 450 litert igazoló számlával kívánjuk igazolni. Az első két számla
összes mennyisége 900 liter, így a 3. számlából már csak 100 litert ”Z” záradékolt számla
jelöléssel rögzíteni. A „Z” jellel ellátott számlán a maradvány mennyiséget (példa alapján
350 litert) a következő bevallásban kell szerepeltetni.
Figyelem! Csak gázolaj beszerzési számla záradékolható, bérmunka számla nem. A
részben felhasznált „Z” jellel ellátott gázolaj számlák maradvány liter mennyisége a
következő év(ek)re átvihető.
„c” oszlop: Az oszlopba a gázolaj beszerzési, bérmunka és záradékolt számlákon
feltüntetett [termék vámtarifaszám/KN-kód, kéntartalom és adómérték (jövedéki adó)
tartalom] adatok alapján kell a fajtakódot kiválasztani. Lásd: kitöltési útmutató D) rész
táblázat.
„d” oszlop: a számla kibocsátók által pénzügyi bizonylatokon szereplő számla számát
szám/betű – karaktereket teljes hosszúságban az eredeti adatokkal megegyező formában
kell rögzíteni.
„e” oszlop: egyszerűsített számla esetén a számla kiállításának napját, egyéb számla
esetében a teljesítés időpontját kell feltüntetni, mely a rovat jobb felső sarkában található
piros háromszögre kattintva dátum értéklistából választható.
„f” oszlop: a számla kiállításának napját kell feltüntetni, mely a rovat jobb felső sarkában
található piros háromszögre kattintva dátum értéklistából választható. A mezőgazdaságban
felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló
341/2007. (XII. 15) Korm. rendelet alapján keletkezett visszaigénylési jogosultság

esetében a jövedéki adó visszatérítés feltétele a bevallás benyújtását megelőző 5 éven belül
kiállított számla.
„g” oszlop: a számlán feltüntetett beszerzett, vagy bérmunka során felhasznált gázolaj
teljes mennyiségét kell feltüntetni.
„h” oszlop: a számlán feltüntetett gázolaj mennyiség azon részét kell itt feltüntetni, mely
mennyiséget a termelő a visszaigénylés alapjául szolgáló gázolaj mennyiségbe be kíván
számítani (lehet 0 is).
„i” oszlop: a számlán feltüntetett gázolaj mennyiség azon részét kell itt feltüntetni, mely
mennyiséget a termelő a mezőgazdasági csekély összegű támogatás alapjául szolgáló
gázolaj mennyiségbe be kíván számítani (lehet 0 is).
Egyazon sor tekintetében a „h” és az „i” oszlopban szerepeltetett mennyiség nem
haladhatja meg a „g” oszlopban szerepeltetett mennyiséget. Záradékolt számla rögzítése
esetén a „h” és az „i” oszlopban szerepeltetett mennyiség nem érheti el a „g” oszlopban
szerepeltetett mennyiséget.
„j” oszlop: a számla végösszegét kell feltüntetni, amely tartalmazza a gázolajon kívüli
termékek, szolgáltatások értékét is.
19-20. sor: az összesítő mezőket („oldal, lapokról”) a program automatikusan számolja.
Ha a számlajegyzék első lapja nem elegendő, akkor új lap (pótlap) kérhető a képernyő
jobb felső sarkában található kezelőfelület segítségével. A maximálisan tölthető pótlapok
száma 99. A kezelőfelületen elvégezhető a törlés, míg több lap esetén a nyilakkal lehet
navigálni a lapok között.

P5 pótlap kitöltése
A használatban lévő (föld, erdő, halastó) területének adatai
A mezőgazdasági termelőnek a megadott rovatok helyes és maradéktalan kitöltésével kell a
költségvetési támogatások alapjául szolgáló terület adatokat megadnia.
„a” oszlop: A megművelt terület fekvése szerinti települést kell feltüntetni.
„a” oszlop: A megművelt terület fekvése szerinti települést kell feltüntetni.
Ha több azonos településhez kapcsolódó adatot kívánnak feltüntetni, akkor a 2. sortól a
„település neve” rovat üresen hagyásával a „b” oszlop kitöltését követően a település neve rovat
feltöltődik az előző sor település neve rovatban megadott adattal.
„b” oszlop: A megművelt szántó, kert, szőlő, gyümölcsös és gyep (rét, legelő) művelési ágú
terület helyrajzi számát, míg erdőfelújítás esetén az erdészeti azonosítót az alábbiak szerint kell
megadni.

Az erdészeti azonosítót (üzemterv vagy erdőterv határozatban kiadottak szerint) úgy kell
megadni, hogy az minden esetben 10 karakter hosszú legyen, mint pl. 51 Almáskeresztúr 2 A1
erdészeti azonosító esetében a 00510020A1 karaktersort kell beírni, mert
1. Erdészeti helység kód: „51” (Almáskeresztúr), melyet az első karaktertől nullákkal négy
karakterre feltöltve kell megadni, mint 0051;
2. Tag azonosító: „2”, melyet az első karaktertől nullákkal három karakterre feltöltve kell
megadni, mint 002;
3. Részlet azonosító: „A1”, melyet az első karaktertől nullákkal három karakterre feltöltve
kell megadni, mint 0A1.
Az előző három pont alapján a rögzítendő erdészeti azonosító: 00510020A1.
„c” oszlop: A művelt terület jellegére tekintettel azon hatóság kiválasztása szükséges, amely a
művelésről szóló igazolást jogosult kiadni. Legördülő listából választható.
Ha több azonos szakigazgatási szervhez kapcsolódó adatot kívánnak feltüntetni, akkor a 2.
sortól az „illetékes szakigazgatási szerv” rovat üresen hagyásával az „e” oszlop kitöltését
követően az illetékes szakigazgatási szerv rovat feltöltődik az előző sor illetékes szakigazgatási
szerv rovatban megadott adattal.
„d” oszlop: A szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, gyep, halastó művelési ágban lévő terület esetén
a megfelelő művelési ágat kell megadni, erdőfelújítás esetén az „erdő” kiválasztása szükséges
azon terület tekintetében, melyet az erdészeti hatóság erdőként nyilvántart.
Ha több azonos művelési ághoz/erdőhöz kapcsolódó adatot kívánnak feltüntetni, akkor a 2.
sortól a „Művelési ág/erdő” rovat üresen hagyásával az „e” oszlop kitöltését követően a
művelési ág/erdő rovat feltöltődik az előző sor művelési ág/erdő rovatban megadott adattal.
„e” oszlop: A visszaigénylés alapjául szolgáló területet hektárban kettő tizedes pontossággal
kell megadni.
„f” oszlop: A saját tulajdonban, haszonélvezet alapján használatban lévő területre vonatkozóan
a használat kezdetének éve. (A mező jobb felső sarkában lévő piros háromszögre történő dupla
kattintással a naptárból adható meg.)
„g” oszlop: A saját tulajdonban, haszonélvezet alapján használatban lévő területre vonatkozóan
a használat kezdetének hónapja. Itt azt a hónapot kell megadni, amely hónap első napján a
termelő rendelkezett használati jogosultsággal. (A mező jobb felső sarkában lévő piros
háromszögre történő dupla kattintással a naptárból adható meg.)
„h” oszlop: A saját tulajdonban, haszonélvezet alapján használatban lévő területre vonatkozóan
a használat befejezésének éve. Ha a használati jog a visszaigénylés időszakában nem fejeződött
be, akkor a mezőt nem kell kitölteni. (A mező jobb felső sarkában lévő piros háromszögre
történő dupla kattintással a naptárból adható meg.)
„i” oszlop: A saját tulajdonban, haszonélvezet alapján használatban lévő területre vonatkozóan
a használat befejezésének hónapja. Itt azt az utolsó hónapot kell megadni, amely hónap első
napján a termelő rendelkezett használati jogosultsággal. Ha a használati jog a visszaigénylés

időszakában nem fejeződött be, akkor a mezőt nem kell kitölteni. (A mező jobb felső sarkában
lévő piros háromszögre történő dupla kattintással a naptárból adható meg.)
„k” oszlop: A nem saját tulajdonban, nem haszonélvezet alapján használatban lévő területre
vonatkozóan a használat kezdetének éve. (A mező jobb felső sarkában lévő piros háromszögre
„l” oszlop: A nem saját tulajdonban, nem haszonélvezet alapján használatban lévő területre
vonatkozóan a használat kezdetének hónapja. Itt azt a hónapot kell megadni, amely hónap első
napján a termelő rendelkezett használati jogosultsággal. (A mező jobb felső sarkában lévő piros
háromszögre történő dupla kattintással a naptárból adható meg.)
„m” oszlop: A nem saját tulajdonban, nem haszonélvezet alapján használatban lévő területre
vonatkozóan a használat befejezésének éve. Ha a használati jog a visszaigénylés időszakában
nem fejeződött be, akkor a mezőt nem kell kitölteni. (A mező jobb felső sarkában lévő piros
háromszögre történő dupla kattintással a naptárból adható meg.)
„n” oszlop: A nem saját tulajdonban, nem haszonélvezet alapján használatban lévő területre
vonatkozóan a használat befejezésének hónapja. Itt azt az utolsó hónapot kell megadni, amely
hónap első napján a termelő rendelkezett használati jogosultsággal. Ha a használati jog a
visszaigénylés időszakában nem fejeződött be, akkor a mezőt nem kell kitölteni. (A mező jobb
felső sarkában lévő piros háromszögre történő dupla kattintással a naptárból adható meg.)
Ha a P5 pótlapból egy lap nem elegendő, akkor új lap (pótlap) kérhető a képernyő jobb
felső sarkában található kezelőfelület segítségével. A maximálisan tölthető pótlapok
száma 999. A kezelőfelületen elvégezhető a törlés, míg több lap esetén a nyilakkal lehet
navigálni a lapok között.

P6 pótlap kitöltése
A P6 pótlap a felhasznált gázolaj utáni mezőgazdasági csekély összegű támogatás
igénylése esetén kötelezően kitöltendő.
A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételéhez szükséges a szőlő- és
gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról
szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendeletben, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Kormány rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatok.
A mezőgazdasági termelőnek az 1-6. számú nyilatkozatok utáni rovatban kell az „igen” válasz
kiválasztásával jelölni, hogy ha a nyilatkozatban megfogalmazottak vele szemben fennállnak
(1-4. pont), azaz jogosult a támogatás igénybevételére, illetve az „igen” válasz kiválasztásával
tudja az ott megfogalmazottakhoz való hozzájárulását (5. pont), valamint annak
tudomásulvételét (6. pont) jelezni.
A 3. számú nyilatkozat a korábbi jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést biztosította,
de azok hatályon kívül helyezésével a nyilatkozat megszűnt.
Az igen – nem válasz legördülő listából választható. A nyilatkozattétel kötelező, üresen hagyni
egyetlen mezőt sem lehet.

Figyelem! Nemleges nyilatkozattétel esetén a csekély összegű támogatásra vonatkozó
kérelem elutasításra, az 6. pont esetében a Támogatási törvény alapján érdemi vizsgálat
nélkül elutasítható.
7. számú nyilatkozat: minden esetben nyilatkozni kell arról, hogy saját jogon vagy – ha
más vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, úgy saját jogon és az – egy
és ugyanazon vállalkozás jogán együttesen milyen összegű támogatásban részesült. Abban
az esetben, ha nem részesült a nyilatkozat szerinti támogatásban, akkor az összeg
mezőben „0”-át kell szerepeltetni.
8. számú nyilatkozat: minden esetben nyilatkozni kell a naptári évtől eltérő üzleti év
alkalmazásáról.
Ha arról nyilatkozik, hogy naptári évtől eltérő üzleti évet nem alkalmaz akkor ebben az esetben
az „alkalmazás kezdetének dátuma” rovatot csak akkor kell kitölteni, ha naptári évtől eltérő
üzleti év alkalmazásáról áttérnek naptári év alkalmazására. A „fordulónapja” rovat kitöltése
szükségtelen, mert ekkor a fordulónap mindig „12.31.”.
Ha arról nyilatkozik, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz akkor ebben az esetben az
„alkalmazás kezdetének dátuma” és a „fordulónapja” rovatok kötelezően kitöltendőek.
9. számú nyilatkozat: az „a)” vagy a „b)” nyilatkozatok közül az egyik jelölése kötelező.
Az „a)” nyilatkozat jelölése esetén a 10. nyilatkozat és a P7 lap nem tölthető ki.
A „b)” nyilatkozat jelölése esetén nyilatkozni kell a „ba)” és „bb)” nyilatkozat részben is.
A „ba)” nyilatkozatrész jelölése esetén a 10. nyilatkozat „a)” része nem jelölhető, a 10.
nyilatkozat „b)” része jelölhető (változás-bejelentés esetén szükséges, de nem kötelező ha már nyilatkozott és az a bevallás kitöltésekor is helytálló, akkor nem kell nyilatkozni).
10. számú nyilatkozat: a 9. nyilatkozat „b)” részének jelölése esetén tölthető, a fentiekben
leírtaknak megfelelően.

P7 pótlap kitöltése
A P7 lap a felhasznált gázolaj utáni mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése
esetén tölthető ki.
A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételéhez szükséges a szőlő- és
gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 91/2012.
(VIII. 29.) VM rendeletben, valamint a 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet 11/A. §-ában
meghatározott egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő személyekről szóló
nyilatkozatok megadására szolgáló lap.
Az „egy és ugyanazon vállalkozás” fogalmát a „Tájékoztató a mezőgazdasági és az általános
csekély összegű támogatások odaítélésével összefüggésben bevezetett „egy és ugyanazon
vállalkozás” fogalmának alkalmazásáról” szóló Agrárminisztérium által kiadott tájékoztató
tartalmazza.
A
tájékoztató
megtalálható
az
Agrárminisztérium
(http://20102014.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=301&year=2014#!DocumentBrowse) honlapján a
„Vidékfejlesztési Értesítők LXIV. évfolyam – 2014” 2. és 3 számú értesítőjében.

Ha a bevallást benyújtó egy gazdálkodó szervezettel minősül egy és ugyanazon
vállalkozásnak, akkor az egy és ugyanazon vállalkozás tekintetében a „Teljes név”,
„Adószám”, „Székhely/lakóhely” rovatok kitöltése kötelező.
Ha a bevallást benyújtó egy magánszeméllyel minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak,
akkor az egy és ugyanazon vállalkozás tekintetében a „Teljes név”, „Anyja neve”,
„Születési hely”, „Születési idő”, „Adóazonosító jel”, „Székhely/lakóhely” rovatok
kitöltése kötelező.
Az egy és ugyanazon vállalkozás tekintetében a „Mezőgazdasági termelő 2007. évi XVII. tv.
szerinti ügyfél-azonosítója” rovatot csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha ezen
azonosítóval az egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezik.
Az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőség kezdetének dátuma: csak az „egy és ugyanazon
vállalkozás” kapcsolat létrejötte/fennállása esetén szükséges kitölteni.
Az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőség megszűnésének dátuma: csak az „egy és
ugyanazon vállalkozás” kapcsolat megszűnése esetén szükséges kitölteni.

P8 pótlap kitöltése
E lapot kell kitöltenie, ha az Art. 195. § figyelembevételével az önellenőrzésének oka, hogy
az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusába ütközik, feltéve, hogy az Alkotmánybíróság, illetve az Európai
Unió Bírósága e kérdésben hozott döntését az önellenőrzés előterjesztésekor még nem
hirdette ki vagy az önellenőrzés a kihirdetett döntésben foglaltaknak nem felel meg.
A lapot csak a bevallás részeként, azzal együtt (egyidejűleg) lehet benyújtani! Ha az adózó
a lapot önállóan nyújtotta be, azt a NAV nem tudja figyelembe venni.
A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni.
Az (A) blokkban lévő 1. sorban kell jelölnie „X”-szel, ha önellenőrzésének oka, hogy az
adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusába ütközik.
A (B) blokkban lévő 2. sorban kell megadnia az adónem kódot, a 3. sorban pedig az
adónem nevét, melyben végrehajtott önellenőrzésének indoka alaptörvény-ellenes vagy
Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály. Abban az esetben, ha több
adónemre vonatkozóan végrehajtott önellenőrzésének indoka alaptörvény-ellenes vagy az
Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály, úgy annyi lapot kell benyújtania,
ahány adónemet érint az önellenőrzés és a lap fejlécében a lap megfelelő oldalszámát
jelölnie kell!
A (B) blokk 2. pontjában az adónem kód 941 vagy 215 lehet attól függően, hogy az
önellenőrzés az üzemanyagok jövedéki adója adónem vagy a korábbi önellenőrzési pótlék
önellenőrzésére vonatkozik-e.
A (C) blokkban lévő 4-24. sorokban az adózónak részleteznie kell, hogy melyik az az
adókötelezettséget megállapító jogszabály, mellyel kapcsolatban önellenőrzését
benyújtotta, továbbá milyen okból alaptörvény-ellenes, illetve az Európai Unió mely

kötelező jogi aktusába ütközik és milyen okból, valamint ismeretei szerint az
Alkotmánybíróság, vagy az Európai Unió Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést, ha
igen, közölje a döntés számát.
E blokk szabadon gépelhető részt tartalmaz, melyben az adózónak részletesen ki kell
fejtenie az előzőekben leírtakat.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

