
Kitöltési útmutató 

a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatérítendő jövedéki adó összegének 

bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgáló 

Bevezetés és jogszabályi háttér: 

 

Jogszabályi háttér  

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: PTK),  

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.),  

 a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 

2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.),  

 a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tftv.),  

 mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és 

szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben (lásd Kitöltési szabályok I.), 

a 2008. január 1-jétől keletkezett visszatérítési jogosultság esetén a mezőgazdaságban 

felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendeletben (lásd Kitöltési szabályok II.) foglaltak az 

irányadók.  

 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 

 

Ez a nyomtatvány a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki 

adó összegének, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésének bevallására szolgál.  

 

Az adóbevallás benyújtásának feltétele, hogy az alany rendelkezzen a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal által kiadott ún. VPID számmal. A VPID szám igénylésére, módosítására 

vonatkozó eljárási szabályok a következő elérési úton ismerhetőek meg: 

http://www.vam.gov.hu/dokumentumtár/VPID adatlap-kitöltési útmutató.  

 

A bevallásnyomtatvány alkalmas az elmulasztott bevallás benyújtására, az eredeti bevallást 

érintő önellenőrzéssel, ismételt önellenőrzéssel, valamint a bevallás adózói javításával történő 

helyesbítésre is.  

 

Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó-visszaigénylés papíralapon 

történő benyújthatóságának változása 

 

A jövedéki adótörvény 48/B. § (1) bekezdés b) pontjának módosulása alapján, 2012. január 1-

től az a mezőgazdasági termelő is, aki nem minősül a polgári törvénykönyvről szóló törvény 

szerinti gazdálkodó szervezetnek, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után jövedéki adó 

visszaigénylését kizárólag elektronikus úton teljesítheti a vámhatóságnál, ha Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal adóztatási szerve (állami adóhatóság) hatáskörébe tartozó adók tekintetében 

egyébként elektronikus adóbevallásra kötelezett. 

 

Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem kötelezett elektronikus adóbevallás benyújtására, 

akkor is választhatja az igényjogosultság elektronikus formában történő teljesítését azzal, 

hogy amennyiben választási jogával élt, úgy a választásától a választása évét követő naptári 

év végéig nem térhet el [Jöt. 48/B. § (3) bekezdése].  

 

A Tftv. 11/A. §-a értelmében a föld használatával összefüggésben nyújtott költségvetési 

támogatást igénybe venni csak az ingatlanügyi hatóság által nyilvántartott földhasználatra 

http://vam.gov.hu/loadBinaryContent.do?binaryId=25404


lehet, ezért az adó-visszatérítés alapja is csak olyan földterület lehet, melyet az ingatlanügyi 

hatóság nyilvántartásba vett.  

 

A Tftv. 25/B. § (7) bekezdés rendelkezései alapján – amennyiben a földhasználó személyére 

vonatkozó bejelentés nem érkezett, a termőföld használójának a tulajdonost, illetőleg 

haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőt kell tekinteni – a földterület csökkenést, 

illetve növekedést a földterület ingatlanügyi hatósághoz történő bejegyzés dátumához kell 

kötni.  

 

Adóbevallások elektronikus úton történő teljesítésének előnyei:  
 

 A mezőgazdasági visszaigénylők tevékenységüket költséghatékonyabban végezhetik, 

mivel az internet alkalmazásával csökken a papír és a postaköltség.  

 Az interneten megjelenített nyomtatványkitöltő program, és a vámhatósághoz történő 

elküldés lehetősége a nap 24 órájában elérhető, illetve rendelkezésére áll. A 

jogszabályban előírt, gyakran jelentős mennyiségű mellékletet nem kell csatolni és 

beküldeni a vámhatóság részére, azt csupán az elévülési időn belül (5 év) kell 

megőrizni.  

 Az adóbevallás kitöltéséhez használatos számítástechnikai program ellenőrzi a 

rögzített adatok számszaki helyességét, mellyel elősegíti a kitöltést, és csökkenti a 

téves rögzítést.  

 A számszaki ellenőrzés nagymértékben támogatást nyújt a visszatérítéshez szükséges 

litermennyiség feltüntetésében. Az esetlegesen előforduló hibás adatszolgáltatást a 

vámhatóság azonnal kiszűrheti, és a hiánypótlás, javítás iránt gyorsan intézkedik. Az 

adóbevallás feldolgozása gördülékenyebbé, egyszerűbbé válik, ami a gyorsabb 

kiutalást segíti.  

 Az adminisztrációs teher csökkentését és a gyors ügyintézést példával szemléltetve a 

papír alapú bevallás esetében – amennyiben hiánypótlás szükséges és az érinti az 

adóalapot – a javítás az Art. hatályos rendelkezései alapján kizárólag az adózó 

közreműködésével végezhető, mely azonban azt eredményezi, hogy a vámhatóság 

hivatalos helyiségében az adózónak személyesen meg kell jelennie. Az elektronikus 

bevallás esetében mindez egy e-mail útján történő üzenettel elkerülhető.  

 

Nem elektronikus ügyintézés esetén a mezőgazdasági termelőnek a bevalláshoz csatolnia kell:  

 a gázolaj vásárlásáról, vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről a 

mezőgazdasági termelő saját nevére szóló számlát, továbbá  

 a földművelésügyi hatóság, erdészeti hatóság, illetve vízügyi hatóság igazolását a 

figyelembe vett terület nagyságáról és a munka elvégzéséről.  

 

Önellenőrzés 
 

Az önellenőrzésre vonatkozó szabályokat az Art. 49-51. §-a, a 168-169.§-a, míg a bevallás 

adózói javítására (helyesbítésre) vonatkozó rendelkezéseket a 34. § (7) bekezdése tartalmazza.  

 

Önellenőrzés: az a helyesbítés, amely során az adóalap, illetve az adó összege az eredeti 

bevalláshoz képest változik. Önellenőrzéssel csak egy bevallás helyesbíthető. Abban az 

esetben, ha a jövedéki adóban bevallott és később korrigált adókötelezettség változása 

különbözetének előjelhelyes összege nulla, úgy az nem önellenőrzés, „csupán” javítás 

(helyesbítés).  

 



Önellenőrzéssel csak azon jövedéki adó-visszatérítés helyesbíthető, amelynek összege az 

1000,- forintot meghaladta.  

 

A mezőgazdasági termelő az adóhatósági ellenőrzés megkezdésétől (a megbízólevél átadását 

megelőző napig) a vizsgálat alá vont időszak vonatkozásában önellenőrzést nem végezhet.  

 

A mezőgazdasági termelőnek az önellenőrzéssel helyesbített jövedéki adó-visszatérítési 

jogosultsága különbözetét a hiba elkövetésének eredeti időpontjában hatályos jogszabályi 

rendelkezések szerint kell megállapítania.  

 

Az önellenőrzéssel/adózói javítással történő helyesbítésre vonatkozó bevallást a jövedéki 

adó-visszatérítésre jogosult  

 

- magánszemély lakóhelye,  

- a jogi személyiség nélküli vállalkozó - ideértve a vállalkozó magánszemélyt is - 

székhelye, ennek hiányában telephelye, 

- a jogi személy, illetve egyéb szervezet székhelye, ennek hiányában telephelye (a 

tevékenység gyakorlásának helye) 

 

szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságnál kell benyújtani.  

 

Az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 50%-a (minden naptári nap után a 

felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része), ugyanazon 

bevallásnak ismételt önellenőrzése esetén 75%-a.  

 

Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtásától, illetve benyújtására előírt határidő 

leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásba történő feljegyzésének napjáig kell 

felszámítani.  

 

Az egy napra jutó pótlék mértékét 3 tizedes jegy pontossággal kell kiszámítani, és ezzel a 

mértékkel kell az önellenőrzési pótlék összegét megállapítani. Amennyiben ezen időszak alatt 

a jegybanki alapkamat mértéke módosult, azt az önellenőrzési pótlék kiszámításakor 

figyelembe kell venni. A mezőgazdasági termelő javára mutatkozó helyesbítés esetén 

önellenőrzési pótlékot nem kell felszámítani.  

 

Adózói javítás (helyesbítés) 
 

 

Adózói javításról akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az általa benyújtott 

bevallás részletező adata téves, vagy valamely tájékoztató adat az elfogadott bevallásból 

kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körű. Adózói javítás esetén az „új” adatokkal valamennyi 

– az adózói javítással érintett bevalláson szerepeltetett – adatot ki kell tölteni. Amennyiben az 

adózói javítással érintett bevalláson olyan adat szerepelt, amelyet az adózói javítás nem érinti, 

úgy az adózói javítással érintett bevalláson közölt adatot meg kell ismételni!  

 

Az adózói javítás tehát annyiban különbözik az önellenőrzéstől, hogy az önellenőrzés 

esetében az adóalap, adó adatokban is változást kell kimutatni.  

 

Adózói javításnak (helyesbítésnek) az alábbiak szerint van helye:  



Az azonosításához szükséges adatot javítja az adóalany. Ilyen lehet pl. valamelyik 

természetes azonosító, az adóazonosító jel. Amennyiben a javítás után, azonos adónemben 

előjelhelyesen (+-) összesítjük a kötelezettséget és nem keletkezik eltérés, abban az 

esetben a bevallást csak adózói javításként (helyesbítésként) kell benyújtani, és azt a 

megfelelő helyen jelölni.  

 

Késedelmesen benyújtott bevallás 
 

A nyomtatványon a 2011. év adóadatait első félévi, illetve III. negyedévi időszakra vonatkozó 

bevallást 2016. december 31-ig, az utolsó időszakra vonatkozó bevallást, illetve az éves 

bevallást pedig 2017. december 31-ig lehet önellenőrizni, helyesbíteni, illetőleg a bevallás 

határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén szintén ezen elévülési időn belül lehet 

késedelmesen benyújtani. (Felhívjuk figyelmét, hogy a 2006. év tekintetében éves jövedéki 

adó-visszaigénylésre vonatkozóan önellenőrzést, helyesbítést, illetve pótlást csak 2012. 

december 31-ig érvényesíthet!)  

 

Jogkövetkezmények 

 

A költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az 

esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie. [Art. 165. § (1) bekezdés]  

 

Ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések 

szerint helyesbíti, önellenőrzési pótlékot kell fizetnie. [Art. 168. § (1) bekezdés]  

 

Adóhiánynak minősül, ha a költségvetési támogatást igénybe vették. Adóhiány esetén az 

adózónak adóbírságot kell fizetnie. Az adóbírság mértéke - ha e törvény másként nem 

rendelkezik - az adóhiány 50%-a. Adóbírságot állapít meg az adóhatóság akkor is, ha az 

adózó jogosulatlanul nyújtotta be támogatási, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, 

vagy igénylésre, támogatásra, visszatérítésre vonatkozó bevallását, és a jogosultság hiányát az 

adóhatóság a kiutalás előtt megállapította. A bírság alapja ilyen esetben a jogosulatlanul 

igényelt összeg. [Art. 170. §]  

 

A 2008. január 01-jét követően keletkezett jövedékiadó-visszatérítési jogosultság tekintetében 

A Jöt. 112. § (1) bekezdése értelmében az Art. 170. §-a szerint megállapított adóbírság 

mértéke a jövedéki termékkel kapcsolatos adóhiány 100%-a. [Jöt. 112. § (1) bekezdés]  

 

Hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély adózó 20 ezer forintig, más adózó 100 

ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. [Art. 172. § (10) bekezdés]  

 

KITÖLTÉSI SZABÁLYOK I. 

(a 2007. december 31-ig felhasznált gázolaj jövedéki adó-visszatérítéséhez)  

 

Főszabály: A mezőgazdasági termelő, a nem teljes tárgyévre terjedő bevallási időszakban a 

szántó, kert, szőlő, gyümölcs, gyep, erdőfelújítás, halgazdálkodás, szarvasmarhatartás 

művelési ágban felhasznált gázolaj után a jövedéki adó-visszatérítést munkafázisonként és 

együttesen a munkafázis elvégzését követő hónap 15-étől nyújthatja be.  

 

Ha a mezőgazdasági termelő a visszatérítést együttesen nyújtja be, akkor az adóbevallás az 

utolsó munkafázis elvégzését követő hó 15. napjától nyújtható be.  

 



Főszabálytól eltérő szabályok: a mezőgazdasági termelő, a tárgyévre vonatkozó adó-

visszatérítését a tárgyévet követő év január 15-től, nyújthatja be. Tárgyévre vonatkozó 

együttes igény akkor nyújtható be, ha a művelt földterület nagysága évközben nem változott. 

(Pl. a szántó művelési ágban nem munkafázisonként megbontva, hanem összesítetten 

(együttesen) éves bevallás is benyújtható.)  

 

Az erdőgazdálkodó, a haltermelő és a szarvasmarhatartó részére lehetőség van 

negyedévenkénti előzetes jövedéki adó-visszatérítésre is. A negyedévenként visszatérítendő 

jövedéki adó összege nem haladhatja meg a tárgyévben visszatéríthető jövedéki adó 

egynegyedét.  

 

Amennyiben az erdőgazdálkodó, a haltermelő, a szarvasmarhatartó a tárgyévben már élt az 

előzetes adó-visszatérítési lehetőségével, a IV. negyedévi bevallásában a tárgyévre 

visszatéríthető és az I-III. negyedévben előzetesen már visszatérített jövedéki adó összegének 

a különbségét kell bevallania.  

 

A szarvasmarhatartó a tárgyév első három negyedévében a tárgynegyedév utolsó napján 

tulajdonában tartott tehénállomány alapján a tárgynegyedévben vásárolt, de legfeljebb 

tehenenként 20 liter gázolajmennyiség után a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjától 

előzetes jövedéki adó visszatérítést kérhet.  

 

KITÖLTÉSI SZABÁLYOK II. 

(2008. január 01. után felhasznált gázolaj jövedéki adó visszatérítéséhez) 

 

A mezőgazdasági termelő a szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep (rét és legelő), erdő és 

halgazdálkodási tevékenységet folytató művelési ágban felhasznált gázolaj után az adó-

visszatérítést évente egyszer (éves bevallás) vagy éven belül gyakorítottan (I. félévre, III. 

negyedévre, IV. negyedévre) is kérheti.  

 

A mezőgazdasági termelő az éves bevallást a tárgyévet követő év január 15-étől, gyakorított 

visszatérítés esetén a féléves bevallást a tárgyév július 15-étől, a III. negyedéves bevallást a 

tárgyév október 15-étől, a IV. negyedéves bevallást a tárgyévet követő év január 15-étől 

nyújtja be az illetékes vámhatósághoz.  

 

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 csak önellenőrzés keretében módosítható!  

 Adott adóévben a mezőgazdasági termelő vagy éves vagy gyakorított bevallást 

nyújthat be!  

 Amennyiben egy adóév vonatkozásában több művelési ág vonatkozásában kerül 

benyújtásra – különböző időpontokban – visszatérítés, akkor az adóévben elsőként 

benyújtott bevallási időszaknak megfelelően kell éves vagy gyakorított bevallást 

benyújtani!  

 A mezőgazdasági termelő által megküldött bevallás befogadása csak érvényes VPID 

számmal lehetséges!  

 Az I. féléves bevallásban adott művelési ágban keletkezett többlet csak a III. vagy a 

IV. negyedéves bevallásban vehető figyelembe áthozatként, de csak ugyanabban a 

művelési ágban!  



 Amennyiben a mezőgazdasági termelő a Rendelet 5. § (2) bekezdésében említett 

féléves bevallásnál az egy hektárra számított és figyelembe vett gázolaj mennyiség 

tekintetében meghatározott felső korlát 50%-át meg nem haladó mértékben érvényesíti 

jogosultságát, úgy a fennmaradó %-os mérték erejéig a későbbiekben (III. és/vagy IV. 

negyedéves bevallásában, vagy a meghatározott feltételek fennállása esetén 

önellenőrzés alkalmazásával) érvényesítheti visszatérítési jogosultságát, feltéve, hogy 

az ilyen módon figyelembe vett (vehető) mennyiség tényleges felhasználását 

számlával, hitelt érdemlő módon igazolja!  

 Ha a mezőgazdasági termelő éves bevallást nyújt be, és a felső korlátot meg nem 

haladó mértékben érvényesíti jogosultságát, úgy a fennmaradó %-os mérték erejéig a 

későbbiekben – a meghatározott feltételek fennállása esetén – kizárólag 

önellenőrzéssel élhet, tekintettel a Rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottakra.  

 

A bevallásbenyújtását megelőző regisztráció 

 

Vámazonosító szám (VPID) regisztráció: gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító 

száma.  

A VPID szám megszerzésre a kérelem benyújtható a területileg illetékes-, vagy a székhely 

szerint illetékes adó-, vám- és pénzügyőri igazgatósághoz.  

 

A VPID szám kiadásával kapcsolatos részletes tájékoztató és a szükséges nyomtatványok a 

NAV vámszakmai alportálján a Dokumentumtár/egyéb/VPID/EORI menüpontban 

megtalálhatóak.  

 

Hitelesítések 

 

A bevallás fősorai, a csatolt mellékletek, a kiutalási szándék hitelességét – mind a papíralapú 

nyomtatványoknál, mind az elektronikus bevallásoknál – az adott benyújtási módnak 

megfelelő, a hitelesítésre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.  

 

A bevallás főlapján az AZONOSÍTÁS (B) blokkban ügyintézőként annak a személynek a 

nevét kell feltüntetni, aki a bevallást összeállította, és aki annak esetleges javításába 

bevonható. Ha a bevallást külső cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette és a bevallás 

javításába bevonható, akkor az ő adatait kérjük szerepeltetni.  

 

A képviseletről, a meghatalmazásokról 
 

Az adóbevallást - főszabály szerint - az adózónak kell aláírnia. Lehetőség van arra is, hogy a 

bevallást az adózó helyett az Art.-ben meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá 

(Art. 7. § (1)–(2) bek.).  

 

Amennyiben a magánszemély adózó az állami adóhatóság előtt nem kíván vagy nem tud 

személyesen eljárni, úgy a képviseletében eljárhat és a bevallást helyette aláírhatja a törvényes 

képviselője, valamint meghatalmazottként: képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi 

iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, 

számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság 

alkalmazottja, tagja, közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti 

meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy.  

 

http://www.vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=2591&modulId=15


Abban az esetben, ha a meghatalmazó egyéni vállalkozó, akkor meghatalmazás alapján a 

nagykorú alkalmazottja is aláírhatja a bevallást.  

 

Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet helyett a bevallást 

aláírhatja: a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy, valamint 

meghatalmazottként: a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, 

jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles 

adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy 

adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja.  

 

Ha a bevallást meghatalmazott írja alá, – az Art. 7. § (5) bekezdésében meghatározott, az 

állami adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó 

meghatalmazott kivételével – a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz, és ezt a 

bevallási főlapon az (F) blokkban az eseti meghatalmazás csatolására vonatkozó kódkockában 

„X”-szel kell jelölni (jobb oldalon függőlegesen a második rovat).  

 

Ha a bevallást az Art. 7. § (5) bekezdése szerinti, az állami adóhatósághoz bejelentett és a 

vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a 

főlapon az (F) blokkban az állandó meghatalmazásra vonatkozó kódkockában „X”-szel kell 

jelölni (jobb oldalon függőlegesen az első rovat). Az állandó meghatalmazottak személyi köre 

megegyezik az eseti meghatalmazottak személyi körével, kivéve a más nagykorú 

magánszemélyt, aki állandó meghatalmazott nem lehet.  

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az állami adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az állami 

adóhatósághoz bejelentett, de a jelen bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott 

által aláírt adóbevallás – meghatalmazás csatolása nélkül – érvénytelen. Csak az állami 

adóhatósághoz erre a célra rendszeresített formanyomtatványon bejelentett, a vonatkozó 

bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz 

történő csatolásától eltekinteni!  

 

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, valamint a meghatalmazott és a 

meghatalmazó mindazon adatait, amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye 

egyértelműen megállapítható, valamint azt, hogy a meghatalmazott milyen ügyben járhat el, 

és milyen eljárási cselekményt végezhet. A meghatalmazásra egyebekben az okiratra 

vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.  

 

Amennyiben az állandó meghatalmazott regisztrációs űrlapon bejelenti az állami 

adóhatóságnak a meghatalmazásának tényét, akkor erről a bejelentésben szereplő 

meghatalmazó személyt írásban értesíti az állami adóhatóság.  

 

Az Art. 9. § (1) bekezdése alapján az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági 

tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem kötelezett, belföldi 

adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg. Az Áfa tv. 148. § (2) 

bekezdésében foglalt esetben pénzügyi képviselő megbízása kötelező. A pénzügyi képviselő 

megbízása esetén az adóbevallás aláírására csak a pénzügyi képviselő jogosult.  

 

Amennyiben a bevallást az állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő írja alá, úgy 

ezt a tényt a bevallás főlapjának (F) blokkjában a megfelelő kódkockájában „X”-szel kérjük 

jelölni (jobb oldalon függőlegesen a harmadik rovat).  

 



Az ellenjegyzésről 
 

Az adóbevallást, illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot adótanácsadó, 

adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás bevallás, illetőleg 

adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az 

adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg.{Art. 31. § (14) bek.} 

Amennyiben a bevallás ellenjegyzésére sor kerül, akkor az erre feljogosított személyazonosító 

adatait (név, adóazonosító szám, bizonyítvány/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. A bevallás hibája esetén az adótanácsadó, adószakértő bírságolható, 

az Art.-ben meghatározott esetekben.  

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei:  
 

NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
1135 Budapest, Frangepán u. 87., 1558 Budapest, Pf.: 190.  

Tel.: 236-57-00  

Fax.: 236-57-58  

 

NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
1064 Budapest Rózsa u. 89, 1387 Bp, Pf. 5.  

Tel.: 472-6600  

Fax.: 472-6610  

 

NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
1037 Budapest, Csillaghegyi út 25.Postacím: 1300 Budapest Pf.: 152  

Tel.:1-437-4300  

Fax.:1-437-0285  

 

NAV Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
1107 Budapest, Száva u. 7.  

Tel.: 432-21-00  

Fax.: 432-21-99  

 

NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
9024 Győr, Nádor u. 25., 9002 Győr, Pf.: 307.  

Tel.: 96/513-950, 96/513-999  

Fax.: 96/513-990  

 

NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 24. Pf.:8.  

Tel.: 94/501-000, 94/501-001  

Fax.: 94/501-007  

 

NAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2., 8901 Pf.:198.  

Tel.: 92/597-800  

Fax.: 92/597-801  

 



NAV Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság  
2800 Tatabánya, Erdész u. 'F' épület Pf.:176  

Tel.: 34/513730  

Fax.: 34/513749  

 

NAV Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság  
8200 Veszprém, Pápai u. 49. 8201 Veszprém, Pf.: 22  

Tel.: 88/577-470  

Fax.: 88/422-056  

 

NAV  Somogy Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság  
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3., 7401 Kaposvár, Pf.:103  

Tel.: 82/527-400;82/529-050  

Fax.: 82/527-401;82/529-051  

 

NAV Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság  
8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 42.  

Tel.: 22/512-280 22/512-560  

Fax.: 22/512-299 22/513-781 22/512-579  

 

NAV Tolna Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
7100 Szekszárd, Damjanich u. 50. Pf.: 99. 7101  

Tel.: 74/528-160  

Fax.: 74/528-161  

 

NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság  
7602 Pécs Ágoston tér 6 Pf: 292, 7602 Pécs, Megyeri u .26 Pf:292  

Tel.: 72/514-430, 72/503-051  

Fax.: 72/514-431, 72/503-052  

 

NAV Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság  
2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 1/B., 2041 Budaörs, Pf.: 134.  

Tel.: 23/427-850  

Fax.: 23/427-870  

 

NAV Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság  
6000 Kecskemét, Kurucz krt. 14., 6001 Kecskemét, Pf.: 516  

Tel.: 76/513-100  

Fax.: 76/513-117  

 

NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
3100 Salgótarján, Mártírok útja 2.3100 Salgótarján, Pf: 129.  

Tel.: 32/520-820  

Fax.: 32/311-810  

 

NAV Heves Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
3300 Eger, Grónay S. u. 3. 3301 Pf.:115.  

Tel.: 36-410-711,36-412-520  

Fax.: 36-516-547  

 



NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
5000. Szolnok, Ady E. út 21. 5001 Szolnok, Pf.: 49.  

Tel.:  (56)516-454  

Fax.:  (56)516-488  

 

NAV Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság  
6720.Szeged, Jókai u. 7-9. 6701.Szeged, Pf:156  

Tel.: 62/599-300  

Fax.: 62/599-399  

 

NAV Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
3525 Miskolc, Horváth L. 17-19, 3501 Miskolc, Pf.: 28  

Tel.: 46/349-912, 46/348-611, 46/346-703  

Fax.: 46/359-866  

 

NAV Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
4034. Debrecen, Vágóhíd u. 2.; 4013. Debrecen Pf.:43.  

Tel.:  (52)521-700; 521-701  

Fax.: (52)437-781  

 

NAV Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság  
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 5., 5601 Békéscsaba, Pf.: 122.  

Tel.: 66/323-455, 66/547-330  

Fax.: 66/441-298  

 

NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága  
4400. Nyíregyháza, Dózsa György út 39. 4400 Nyíregyháza Pf. 379  

Tel.: 42/ 598-340  

Fax.: 42/ 598-348, 598-355  

  



A Főlap kitöltése: 

 

Hivatal (A) blokk kitöltése:  

 

Az „A” blokkhoz tartozó rovatokat az illetékes vámhatóság tölti ki!  

 

Azonosítás (B) blokk kitöltése:  

 

Az adózó tölti ki az alábbiak szerint:  

 

„Adózó adószáma” és „Adózó adóazonosító jele” rovatok:  
 Amennyiben a mezőgazdasági termelő adószámmal rendelkezik, akkor csak azt kell 

feltüntetni.  

 Amennyiben a mezőgazdasági termelő csak adóazonosító jellel rendelkezik, akkor 

csak azt kell feltüntetnie.  

 Amennyiben 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!  
 

„Hibásnak minősített bevallás vonalkódja” rovat: az adózónak nem kell kitöltenie.  

 

„VPID száma” rovat: Kötelezően kitöltendő mező. A vámhatóság által adott 

ügyfélnyilvántartásba vételi vámazonosító számot kell feltüntetni.  

 

”Hivatkozott beküldési azonosító” rovat: az adózónak csak elektronikus bevallás esetén 

kell kitöltenie.  

 

„Egyéb okmány” rovat: Személyigazolvány száma, útlevél száma, őstermelői adószám. 

„Önellenőrzéssel helyesbített bevallás azonosító száma” rovat: az adózónak csak 

elektronikus bevallás esetén kell kitöltenie (a 14 pozíció hosszú vámhivatali azonosító számot 

kell feltüntetni).  

 

"Adózó neve" és "Székhely/lakcím" rovat: Az adóbevallásra kötelezett gazdálkodó nevét 

kell feltüntetni. A cím adatokhoz a gazdálkodó székhelye címét kell feltüntetni, külföldi 

vállalkozás esetén ha magyar székhellyel nem rendelkezik akkor a Magyarországon először 

bejelentett telephelye 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: 2008. 01-12;  



Gyakorított visszatérítés esetén féléves időszak: pl: 2008 01-06;  

Harmadik negyedév esetén: pl: 2008 07-09;  

Negyedik negyedév esetén pl:2008 10-12 adható meg.  

 

„Bevallás jellege” rovat:  

 

Figyelem! Amennyiben alapbevallást nyújt be, akkor „Bevallás jellege” rovatot nem kell 

kitölteni!  
 

Az adózó az alábbiak közül választhat:  

 Helyesbítés (adózói javítás) – [H]: az adózó a listából abban az esetben választhatja, 

ha az általa beküldött bevallással kapcsolatban nem szólították fel hiánypótlásra.  

Jelen nyomtatvány vonatkozásában az alábbi adatmezők módosíthatók helyesbítéssel:  

F.G lap: „Számlát kiállító adószáma, Számla típusa, számla száma, Teljesítés kelte” 

elnevezésű rovat;  

P4 pótlap valamennyi adata.  

 Önellenőrzéssel történő helyesbítés – [O]: az adózó abban az esetben választhatja, ha 

a benyújtott bevallás önellenőrzéssel történő helyesbítés. Ebben az esetben az 

önellenőrzés esedékességének dátumát is ki kell tölteni!  

 Önellenőrzéssel helyesbített bevallási időszak ismételt önellenőrzése – [I]: az abban 

az esetben választhatja, ha a benyújtott bevallás, egy már előzőleg elfogadott 

önellenőrzés ismételt önellenőrzése.  

 

„Hiánypótlás” rovat: a jelölő négyzetbe „X” jelet kell tenni, ha az adóalanyt korábban a 

vámhatóság részére megküldött adóbevallásával kapcsolatban a vámhatóság hiánypótlásra 

szólította fel és ezen adóbevallással kíván eleget tenni kötelezettségének. „Csatolt okmányok 

száma” rovat: ebbe a rovatba a bevalláshoz csatolt okmányok számát kell feltüntetni az 

adózónak.  

 

„Kitöltött lapok száma” rovat: ebben a rovatban a bevallás kitöltött lapjainak számát kell 

feltüntetni.  

 

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 adó-visszatérítést 

támogatást a vámhatóság, a mezőgazdasági termelő tulajdonában lévő belföldi 

bankszámlára történő átutalással vagy posta útján fizeti ki.  

 

Amennyiben a mezőgazdasági termelő a pénzforgalmi jelzőszámot nem tölti ki, akkor a ”B” 

blokkban megadott címre kerül postai úton kézbesítésre a kiutalni kért összeg.  

 

A Főlap „E” blokkjának kitöltése:  

 

„Családi gazdaság nevében nyújtja be” rovat: a rovatot abban az esetben kell bejelölni [X 

jel], amennyiben a bevallást benyújtó megfelel a családi gazdaságok létrehozásáról, 

nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. 

(XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltaknak.  



 

A Főlap „F” blokkjának kitöltése:  

 

„Bejelentő azonosító” rovat: A bevallást kitöltő adóazonosító jelét kell feltüntetni. Az 

ellenjegyzésre, meghatalmazásra és képviselőre vonatkozó rovatok: a kitöltési útmutató „A 

képviseletről, a meghatalmazásokról”, illetve „Az ellenjegyzésről” című részében foglaltak 

szerint.  

 

2008. január 01-jét megelőzően alkalmazható kitöltési útmutató: 

C1 lap kitöltése: 

 

A C1 lap a 2007. december 31-ig felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó-visszatérítés 

érvényesítése esetén töltendő ki.  
 

Figyelem! A bevallás ezen melléklete a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki 

adó visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet szerint 

alkalmazható.  

Megnevezés 

Szántó 

művelési 

ágban 

Kert, szőlő, 

gyümölcsös 

művelési 

ágban 

Gyep 

művelési 

ágban 

Erdőgazdálkodó Haltermelő 
Szarvasmarha 

tenyésztő 

Talaj előkészítés  49 36 - - - - 

Vetés, ültetés, 

palántázás  
8 6 - - - - 

Növényápolás, 

növényvédelem  
9 60 2 - - - 

Talajerőpótlás, 

tápanyagellátás  
3 14 - - - - 

Betakarítás  22 30 8 - - - 

Betakarításhoz 

kapcsolódó 

közvetlen szállítás  

4 54 2 - - - 

Összesen:  95 200 12 90 55 85 

 

A tárgyidőszakban figyelembe vett (vehető) gázolaj mennyiségét kell bevallani. Az egyes 

sorokban a gázolaj mennyiségét művelési áganként, műveletenként, fajtakódonként, bevallási 

időszakonként, valamint a visszatérítési alap figyelembevételével kell megállapítani, illetve a 

figyelembe vett (vehető) gázolajra vonatkozó oszlopba beírni.  

 

Fontos! Amennyiben a részletezés (01-06, 08-13, 15-17 sorok) ki van töltve, akkor az 

összegzés mezőket (07, 14, 18 számú sorok) üresen kell hagyni.  
 

Önrevízió esetén, amennyiben az eredeti bevallásban figyelembe vett (figyelembe vehető) 

gázolaj mennyisége meghaladja az önellenőrzéssel helyesbített gázolaj mennyiségét a 

különbözet elé „-” előjelet kell írni.  

 

„c” oszlop: azt az időszakot kell feltüntetni (legalább egy hónap és legfeljebb egy naptári év), 

amelyre a visszatérítési jogosultság vonatkozik.  

„d” oszlop: a visszatérítés alapját képező egység (terület, tehénszám) mértékét kell feltüntetni.  

 



A jövedéki adó-visszatérítéssel érintett földterület, illetve halastó nagyságát – a kerekítés 

általános szabályainak figyelembevételével - hektárban, kéttizedes pontossággal, míg a 

tehénállomány éves kronologikus átlaglétszámát – a kerekítés általános szabályainak 

figyelembevételével - darabban, egészszám pontossággal kell meghatározni.  

 

„e” oszlop: az adó-visszatérítésnél figyelembe vett (figyelembe vehető) gázolaj mennyiségét 

literben kell feltüntetni, kéttizedes pontossággal.  

 

Az egyes növénytermesztési munkafázisoknál figyelembe vehető gázolaj litermennyisége 

hektáronként és évenként nem haladhatja meg a következő értékeket:  

 

22. sor: az 1-21. sorokhoz (kivétel az összegző mezők 07, 14, 18) tartozó „e” oszlopban 

feltüntetett, figyelembe vett (figyelembe vehető) gázolajmennyiségek összegét kell 

feltüntetni.  

  



2008. január 01-jét követően alkalmazható kitöltési útmutató: 

 

C2 lap kitöltése:  

 

C2 lap „A” blokkja (A megművelt területek időszaki kimutatása):  

 

A 2008. január 01-jét követően keletkezett adó-visszatérítési jogosultság esetén 

alkalmazandó.  
 

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.  

 

Figyelem! A 2008. adóévre vonatkozó bevallás esetén a C1 lap nem tölthető ki. A C2 lap 

„A” blokk kitöltése minden esetben kötelező, függetlenül attól, hogy a bevallásban 

feltüntetett időszakban a mezőgazdasági termelő használatában lévő földterületek 

nagyságában – adott művelési ág vonatkozásában – történt-e változás vagy sem.  
 

”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 a Kormányrendelet 2. § (3) bekezdésének 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 sem kerül még levonásra az összes területnagyságból, 

hiszen az adott terület vonatkozásában a területet a hónapban elsőként használó még a 

jogosult. Tehát az adott hónapra a visszatérítés alapja 100,00 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 csökkenés és/ vagy növekedés már 

figyelembevételre kerül, azaz ebben az esetben a fenti példából kiindulva az adott hónap 

tekintetében már (100+5-10) 95 hektárral kell számolni.  

 

,,b” oszlop: az év első napjától, vagy ha volt már ilyen, a legutolsó változás 

figyelembevételének hónapjától a következő változás figyelembevételének hónapjáig eltelt 



hónapok számát kell megadni. A megkezdett hónapot, a területet a hónapban elsőként 

használó mezőgazdasági termelőnél kell figyelembe venni. A földterület csökkenést, és/vagy 

növekedést az ingatlanügyi hatósághoz történő bejegyzés alapján kell figyelembe venni.  

 

Hó közi csökkenés esetén az utolsó, részhónapot még figyelembe kell venni, a növekedés 

esetén az utolsó, részhónapot még nem lehet figyelembe venni. A (naptári) hónap első napján 

bekövetkező változásokra vonatkozó szabályozást lásd a fentiekben.  

 

13. sor: éves bevallás és IV. negyedéves bevallás esetén a hónapok összege legfeljebb 12, 

féléves bevallás esetén 6, III. negyedéves bevallás esetén 9 lehet.  

 

14. sor:Az átlag terület számítása az alábbiak szerint történik:  

(( „ a ” oszlop x „ b ” oszlop ) 1 + ( „ a ” oszlop x „ b ” oszlop ) 2 + ( „ a ” oszlop x „ b ” 

oszlop ) n , , 12 ) / összes _ b _ oszlop  

Az így kapott igénylési alapot kell átvinni a bevallás02 számú lap „B” blokk d) oszlopába.  

 

C2 lap „B”blokkja (Tárgyidőszakban figyelembe vett (vehető) gázolaj):  

 

A 2008. január 01-jét követően keletkezett adó-visszatérítési jogosultság esetén 

alkalmazandó. A tárgyidőszakban figyelembe vett (vehető) gázolaj kimunkálása ebben a 

részben végezhető el a C2 lap „A” blokk megfelelő rovatainak figyelembevételével.  

Azon sorokban (01; 02; 03; 04; 05;), amelyekben visszatérítési igény nem kerül megadásra 

(pl. nincs igényjogosultsága kert, szőlő, gyümölcsös; gyep; erdőfelújítás; halgazdálkodás 

vonatkozásában csak szántó művelési ágban) értékadatot nem szabad feltüntetni (0-t; 0,0-t és 

0,00-t sem).  

 

„c” oszlop: a visszatérítés alapját képező földterület nagysága (ha), két tizedes pontossággal, 

a C2 lap „A” blokk átlag hektár mező alapján kell kitölteni.  

 

,,d” oszlop: a visszatérítés alapját képező maximálisan figyelembe vehető gázolajmennyiség 

(literben), az alábbi számítás és tényezők alapján:  

 

d oszlop = (”c” oszlop x 97 x „C2/A rész 13. sora” )/ időszak záró hónap x időszaki szorzó  

Az időszaki szorzó értéke:  
-  féléves bevallás esetén 0,5;  

-  III. és IV. negyedéves bevallás esetén 1;  

-  éves visszatérítés esetén 1.  

 

Időszak záró hónap:  

-  féléves bevallás esetén 6;  

-  III. negyedéves bevallás esetén 9;  

-  éves és IV. negyedéves visszatérítés esetén 12.  

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 kizárólag a III. vagy a IV. negyedéves bevallás esetén kötelező, művelési 

áganként az alábbiak szerint:  

•  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!  

 

„g” oszlop: a visszatéríthető jövedéki adó alapját képező gázolaj mennyisége.  

 

6. sor: feltüntetett liter mennyiség képezi alapját a D lap ”b” oszlopának.  

Amennyiben a halmozott tényleges tárgyévi felhasználás („e” oszlop) meghaladja a 

maximálisan visszatérítendő mennyiséget („d” oszlop), akkor ezt a mennyiséget csökkenteni 

kell az ”Eddig a tárgyévben visszaigényelt mennyiséggel” („f” oszlop). Az így kapott 

mennyiséget kell feltüntetni a tárgyidőszaki visszatérítésként („g” oszlop). Amennyiben a 

halmozott tényleges tárgyévi felhasználás („e” oszlop) kevesebb, mint a maximálisan 

felhasználható mennyiség („d” oszlop), akkor a halmozott tényleges tárgyévi felhasználás 

mennyiségét („e” oszlop) kell csökkenteni az „Eddig a tárgyévben visszaigényelt 

mennyiséggel” („f” oszlop). Az így kapott mennyiséget kell feltüntetni a tárgyidőszaki 

visszatérítésként („g” oszlop).  

 

„h” oszlop: az „f” és „g” oszlopokban feltüntetett mennyiségek összege. A III. és a IV. 

negyedéves bevallás vonatkozásában ezen adatok fogják képezni az Eddig a tárgyévben 

visszaigényelt mennyiséget („f” oszlop).   

 

Önrevízió alkalmazása a C2/A) és C2/B) részének tekintetében:  
 

Amennyiben az alapbevallás C2/A), illetve C2/B) részében szerepeltetett adatok módosítása 

válik szükségessé, akkor azt az alábbiak szerint lehet elvégezni:  

 

Az „A” blokkban önrevízió esetén mindig a helyes adatokat kell feltüntetni az adott időszakra 

vonatkozóan, mivel az innen származtatott átlag hektár mennyiség képezi a „B” blokk 

számításának alapját.  

 

Példa az önrevízió megjelenítésére  
 

A C2/A) részben az alapbevallásban arról nyilatkozott a mezőgazdasági termelő, hogy 100 

hektár terület volt a birtokában és azt 6 hónapig művelte.  

-  Amennyiben a mezőgazdasági termelő által végzett önellenőrzés során megállapításra 

kerül, hogy a valóságban ettől eltérő területnagysággal vagy idő intervallummal adta meg az 

adatot, akkor a C2/A) résznél a helyes adatokat kell feltüntetni. A nyomtatvány újra számítja 

az igénylési alapot, illetve a maximálisan figyelembe vehető gázolaj mennyiségét a C2/B) rész 

rovataiban.  

-  Amennyiben az alap bevallás adatiban több művelési ág is szerepelt az önrevízióban csak a 

hibás művelési ág vonatkozásában kell kitölteni a C2/A) részt.  

-  Amennyiben az önrevízió az alapbevallás C2/A) részét érinti csak, akkor az önrevíziónak is 

csak a C2/A) részét kell kitölteni.  

Ha az önrevízió érinti a C2/ B) részben megadott adatokat, akkor a C2/A) rész kitöltése 

kötelező. Az igénylési alapot és maximálisan figyelembe vehető gázolaj mennyiséget a C2/A) 

részben megadott adatok alapján kell kitölteni.  



A „Halmozott tényleges tárgyévi felhasználás (liter)” oszlopban rögzíteni kell az adott 

művelési ágra vonatkozó tényleges gázolaj felhasználás mennyiségét.  

Az „Eddig a tárgyében visszaigényelt mennyiség” oszlopban az alap bevallás „Halmozott 

visszatérítés (liter)” mennyiségét kell feltüntetni.  

 

A „Tárgyidőszaki visszatérítés (liter)” oszlopban előjel helyesen azt a mennyiséget kell 

megadni, amely a „Maximálisan visszatéríthető”, vagy amennyiben a „Halmozott tényleges 

tárgyévi felhasználás (liter)” ennél kisebb, akkor a „Halmozott tényleges tárgyévi felhasználás 

(liter)” mennyiségéből levonásra kerülő „Eddig a tárgyévben visszaigényelt mennyiség” 

különbségeként keletkezik.  

A bevallás további lapjainak és pótlapjának kitöltése kötelező!  

 

Bevallás D) lapja: 

 

„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 adómértékét kell a rovatba beírni.  

 

„d” oszlop: az adott sor „b” és „c” oszlopokban feltüntetett adatok szorzataként kell a 

jövedéki adó összegét kiszámolni.  

 

32. sor: a 01-31. sorok „d” rovataiban szereplő adatok összesített adatát kell feltüntetni.  

 

33. sor: Ebben a sorban az önellenőrzési pótlékot kell 1.000,-, azaz ezer forintra kerekítve 

feltüntetni.  

 

Évszám Fajtakód 
Adómérték 80%-a 

(2011.11.01-től 82 %-a )(forint/liter) 

1998. 01. 01-től – 12. 31-ig 523 44,30 

1999. 01. 01-től – 12. 31-ig 523 49,20 

2000. 01. 01-től – 12. 31-ig 523 64,16 

2001. 01. 01-től – 12. 31-ig 523 64,16 

2002. 01. 01-től - 06. 30-ig 523 64,16 

2002. 07. 01-től – 12. 31-ig 523 68,00 

2003. 01. 01-től – 12. 31-ig 523 68,00 

2004. 01. 01-től – 06. 03-ig 523 68,00 

2004. 06. 04-től – 06. 20-ig 523 66,72 

2004. 06. 21-től – 08. 15-ig 523 68,00 

2004. 08. 16-tól – 08. 22-ig 523 66,72 

2004. 08. 23-tól – 09. 12-ig 523 66,08 

2004. 09.13-tól – 09. 19-ig 523 65,44 

2004. 09. 20-tól – 10. 10-ig 523 66,08 

2004. 10. 11-től – 10.26-ig 523 65,44 

2004. 10. 27-től – 10. 31-ig 523 64,80 



2004. 11. 01-től – 11. 21-ig 523 64,16 

2004. 11. 22-től – 11. 28-ig 523 64,80 

2004. 11. 29-től – 12. 12-ig 523 65,44 

2004. 12. 13-tól – 12. 19-ig 523 64,80 

2004. 12. 20-tól – 12. 26-ig 523 65,44 

2004. 12. 27-től – 12. 31-ig 523 66,08 

2005. 01. 01-től – 06. 30-ig 523 68,00 

2005. 07. 01-től - 2007. 12. 31-ig 523 
68,00 (legfeljebb 10 ppm 

kéntartalommal) 

2005. 07. 01-től - 2007. 12. 31-ig 602 
72,00 (10 ppm-et meghaladó 

kéntartalommal) 

2008. 01. 01-től – 2009. 06. 30-ig 523 
68,00 (amennyiben legalább 4,4 tf% 

biodizelt tartalmaz) 

2008. 01. 01-től – 2009. 06. 30-ig 660 71,12 (Jöt. 52. § d) pont első fordulat 

2008. 01. 01-től – 2009. 06. 30-ig 666 
77,52 (legfeljebb 10 ppm 

kéntartalommal) 

2008. 01. 01-től – 2009. 06. 30-ig 664 
74,40 (10 ppm-et meghaladó 

kéntartalommal) 

2009. 07. 01-től – 12. 31-ig 523 72,40 

2010.01.01-től - 2011.10.31-ig 523 77,88 

2011. 11.01-től – visszavonásig 523 90,487 

 

FG lap kitöltése:  

 

Számlajegyzék:  

 

A mezőgazdasági termelőnek a visszatérítés alapjául szolgáló számlákat kell rögzítenie. A 

rögzítés során a bevallás C1 számú lap összesítő rovatában (22. sor) feltüntetett liter 

mennyiség, a C2 lap „B” blokk töltése esetén az „Agrárgazdaság összesen” rovatban 

feltüntetett mennyiség fedezetéig kell számlát rögzíteni. A számlát kiállító adószámának első 

nyolc pozícióját („a” oszlop), a számla típusát („b” oszlop), a fajtakódot („c” oszlop), a 

számla számát („d” oszlop), a teljesítés keltét („e” oszlop), a számlán szereplő gázolaj 

litermennyiségét („f” oszlop), illetve a számla végösszegét („g” oszlop) kell feltüntetni.  

 

„b” oszlop: Az oszlop adatai az alábbiak lehetnek:   

 „G” Gázolaj számla esetében, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki 

adó visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet 

4. § (3) bekezdésében meghatározott engedélyes által kibocsátott számlát kell 

rögzíteni 2007.12.31-i időpontig. A 2008.01.01-től a mezőgazdaságban felhasznált 

gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. 

(XII. 15.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.  

 „B” Bérmunka számla esetében, a bérmunkát végző által kibocsátott számlát kell 

rögzíteni.  

 „Z” Záradékolt részszámla esetében, azon számla adatait kell rögzíteni, amelyen 

feltüntetett gázolaj mennyiségre már nem teljes egészében van szükség 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 került szerepeltetésre.  



 

„c” oszlop: Az oszlopba a gázolaj beszerzési, bérmunka és záradékolt számlákon feltüntetett 

[termék vámtarifaszám, 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.  

 

Példa a záradékolt számlák rögzítésére:  
A bevallás D lap „Gázolaj mennyisége” oszlopban, illetve a C1 lap „Figyelembe vett (vehető) 

gázolaj” oszlopban feltüntetett mennyiség 1000 liter.  

A felhasználást 3 db 450 litert igazoló számlával kívánjuk igazolni. A számlákat időrendben, 

keltezésük sorrendjében kell rögzíteni. 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! 2008. január 1-jét megelőző bevallási időszak vonatkozásában csak gázolaj 

beszerzési számla záradékolható. A részben felhasznált „Z” jellel ellátott gázolaj számlák 

maradvány liter mennyisége a következő év(ek)re átvihető.  

 

33-34. sor: az oldal, lapok összesített adatát kell feltüntetni. a  

Amennyiben 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.  

 

P4 pótlap kitöltése:  

 

Mezőgazdasági adóbevallás igazoló okmány adatok  

A mezőgazdasági termelőnek a megadott rovatok helyes és maradéktalan kitöltésével kell a 

hatósági igazolásokra vonatkozó adatokat megadnia.  

 

„a” oszlop: A művelési ágaknak megfelelő igazolási típusok kódját kell feltüntetni.  

Amennyiben több jogcímen történik a visszatérítés, abban az esetben valamennyi igazolást 

rögzítenie kell, újabb tételsor kitöltésével.  

Típus kódok: 

0108: A területileg illetékes földművelésügyi hivatal igazolása; 

0209: Az erdő fekvése szerint illetékes erdészeti hatóság igazolása; 

0310: A halastó fekvése szerinti illetékes vízügyi igazgatóság igazolása; 

0411: A szarvasmarha tartás helye szerinti Megyei FM hivatal igazolása: 

 

„b” oszlop: a hatósági igazoláson szereplő azonosító számot kell megadni.  

 

„c” oszlop: a hatósági igazolás kiállításának dátumát kell feltüntetni év, hó, nap megadásával.  

 



„d” oszlop: a kiállító hatóság neve (Állami Erdészeti Szolgálat; Megyei Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal, Megyei Kormányhivatal; Országos Vízügyi Főigazgatóság; 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) 

 

Figyelem! A bevallás P4 pótlapjának kitöltése kötelező!  
 


