A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni
jövedékiadó-visszatérítés változásai

2013. január 15-étől - a 341/2007. (XII.15.) Korm. rendelet módosításából adódóan - a
mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre, illetőleg a szőlő- és
gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásra
vonatkozó eljárások egy kérelemben érvényesíthetőek.
1.
Mezőgazdaságban
felhasznált
gázolaj
utáni
jövedékiadó-visszatérítés
egyszerűsítésének lényeges elemei:
a) A falugazdászok által végzett, a munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes igazolás
kiadása megszűnik.
b) A munkaműveletek elvégzéséről és a földterület jogszerű használatáról, a vonatkozó
számlák adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedéki adó-visszaigényléséről
benyújtott bevallásában nyilatkozik.
c) A vámhatóság az igényjogosultságot, kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége
keretében fogja vizsgálni és az ellenőrzésre kiválasztott visszaigénylő esetén a munkaművelet
elvégzése tekintetében, elektronikus úton megkeresi a mezőgazdasági szakigazgatási szervet,
illetőleg a vízügyi hatóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon belül elektronikusan
válaszolnak.
d) A földhasználatot szintén a vámhatóság ellenőrizheti a TakarNet rendszerből.
e) A mezőgazdasági termelőnek 2013. január 1-jétől a papír alapon benyújtott bevallás esetén
sem kell csatolni a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat (2014. január 1-jét követően a
mezőgazdasági termelők kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedékiadóvisszatérítési igényüket).
f) A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról
vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását
megelőző öt éven belül kiállított számlával rendelkezzen.
2. A csekély összegű „de minimis” támogatási – a gyümölcsös, szőlő művelési ágban –
kérelmet kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer a gázolaj utáni jövedékiadóvisszatérítésre vonatkozó éves bevallásban lehet benyújtani, melyet a vámhatóság megküld a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bírálja el továbbra is a csekély összegű „de
minimis” támogatást, azonban amennyiben a vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre
vonatkozó bevallást – jogosulatlan jövedékiadó-visszaigénylésre tekintettel – elutasítja, úgy
az új körülményekre tekintettel ismételten benyújtott bevallás esetén a csekély összegű „de
minimis” támogatási kérelem már nem nyújtható be, mivel az elutasításról, azaz a
jogosulatlan jövedékiadó-visszaigénylés tényéről a vámhatóság értesítést küld a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.
A 2013. január 15-től beadható mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadóvisszatérítés nyomtatvány már letölthető a www.nav.gov.hu honlapról.
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