Kereskedelmi gázolaj jövedéki adó-visszaigénylés szabályai
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.), illetve a Jöt. egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 2017. július 1-jei hatálybalépésével a jövedéki adóval kapcsolatos keretjogszabályok
megváltoznak. Az új jövedéki szabályozással összefüggésben célszerű a jövedéki adóvisszaigénylésre vonatkozó rendelkezéseket összefüggéseiben, az alkalmazásukat elősegítő
magyarázatokkal ismertetni.
Kereskedelmi gázolaj, amelyet:


ellenszolgáltatás fejében, vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló,
legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges
járműszerelvénnyel (nyerges vontatóval) végzett közúti árufuvarozáshoz, vagy



akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M2 vagy M3 kategóriába
tartozó gépjárművel végzett személyszállításhoz

használnak fel.
Kereskedelmi jármű üzembentartója vagy - bérelt jármű esetében - bérlője jogosult


az üzemanyagtöltő-állomáson üzemanyagkártyával megvásárolt, vagy



belföldi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített üzemanyag-tankoló
automatával ellátott tartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött
kereskedelmi gázolaj után a 110 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén
literenként 7 forint, a 120 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén literenként 17
Ft visszaigénylésére.
Az adó-visszaigénylés a csoportmentességi rendelet 44. cikke alapján a 2003/96/EK tanácsi
irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtható támogatás.
A 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. § (4a)-(4b) bekezdése szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások, továbbá olyan
vállalkozások részére, amelyekkel szemben érvényben van teljesítetlen visszafizetési felszólítás
olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső
piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.
Az adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:




üzemanyagtöltő-állomáson üzemanyagkártyával megvásárolt kereskedelmi gázolaj
esetében a gázolaj adózottan történt beszerzését a beszerzés helye és időpontja szerint
is részletező, a kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát is tartalmazó, az
üzemanyagkártya kibocsátója által kiállított számla,
belföldi telephelyen üzemanyag-tárolásra rendszeresített üzemanyag-tankoló
automatával ellátott tartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött
kereskedelmi gázolaj esetében a telephelyen történt tankolásokat a tankolás dátumát, a
tankolt üzemanyag mennyiségét és a forgalmi rendszámot tartalmazó kimutatás.

Az adó-visszaigénylést érvényesítő, a gépjármű vagy nyerges járműszerelvény
üzembentartójának vagy - bérelt jármű esetében - bérlőjének állami adó- és vámhatósági
nyilvántartásba vétele szükséges.
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Jövedéki adó-visszaigénylések eljárási szabályai
Az adó-visszaigénylések gyakorisága általános, az igényjogosult választása szerint az adóvisszaigénylést:
 évente, legkorábban a tárgyévet követő év január hónapjának 20. napjától,
 negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy
 havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától
igényelheti.
Jövedéki adó-visszaigénylések esetében az igény érvényesítésére nyitva álló határidő 5 év.
Figyelemmel arra, hogy a Jöt., illetve a Vhr. vonatkozó szabályait a hatálybalépésüket követően
keletkezett adó-megállapítási és adóbevallási kötelezettségekre kell alkalmazni, adóvisszaigénylések során megtörténhet, hogy bizonyos esetekben a korábbi jogszabályi
rendelkezések az irányadóak. Példával szemléltetve:


kereskedelmi gázolaj utáni jövedéki adó-visszaigénylő 2017. június hónapra vonatkozó
adó-visszaigénylését július 20-án nyújtja be: korábbi szabályok az irányadóak,
igényjogosultságát a felhasználást követő 12 hónapon belül érvényesítheti,



kereskedelmi gázolaj utáni jövedéki adó-visszaigénylő 2014. július hónapra vonatkozó
adó-visszaigénylésében július havi felhasználásokhoz kapcsolódó számlák mellett
június havi felhasználásokhoz kapcsolódó számlákat is szerepeltet: igényjogosultságát
az júliusi felhasználáshoz kapcsolódó számlák tekintetében 5 éven belül, a márciusi
felhasználáshoz kapcsolódó számlák tekintetében 12 hónapon belül érvényesítheti.

Az adó-visszaigénylési jogosultság a jövedéki termék jövedéki adót tartalmazó áron történt
beszerzéséről kiállított számviteli bizonylat birtokában érvényesíthető.
Adó-visszaigénylés esetén visszaigényelhető adóként a jövedéki termék adóval növelt áron
történt beszerzését igazoló bizonylat kiállításának napján hatályos adómértékkel számított adó
vehető figyelembe.
Adó-visszaigénylés a jövedéki termék adóval növelt áron történt beszerzését igazoló
bizonylaton szereplő ellenértékből legalább a kiállításnak napján hatályos adómértékkel
számított adótartalom kiegyenlítését követően érvényesíthető.
Az adó-visszaigénylőnek visszaigénylés jogosultságát a Vhr-ben előírtak szerint kell igazolnia.
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