
1. oldal, összesen: 45 

Kitöltési útmutató 
 

Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó 

összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című 

J04 elektronikus nyomtatvány 

 

KITÖLTŐ PROGRAM  

használatához 

 

 

 

2009 - verzió 2.2 

 

Érvényes: 2009. július 31-től. 



2. oldal; összesen: 45. 

 

A nyomtatvány a 2003. év 01 hó 12 havi ; 2004. év 01 hó 12 havi 

2005. év 01 hó 12 havi ; 2006. év 01 hó 12 havi bevallási időszakokra, 2007. év 01 hó 12 

havi bevallási időszakokra valamint a 2008, 2009 évi gyakorított vagy éves bevallási 

időszakra alkalmazható.  

 

Jogszabályi háttér 2008.12.31-ig:  

 

Az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és természetes személy, aki  

a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és 

szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet szerint 2002. évtől 2007. év december 

31.-ig a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítésére jogosult, 

ezen a nyomtatványon tesz bevallást a székhelye (lakóhelye) szerinti illetékes regionális 

ellenőrzési központnál. 

 

Jogszabályi háttér 2008.01.01-től:  

 

Az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és természetes személy, aki  

a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és 

szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. Rendelet szerint 2008. évtől a 

mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítésére jogosult, ezen a 

nyomtatványon tesz bevallást a székhelye (lakóhelye) szerinti illetékes regionális ellenőrzési 

központnál. (A hivatkozott rendelet 2007. december 15. napján a Magyar Közlöny 2007. évi 

176. számában került kihirdetésre.)
1
  

 

2007. december 31.-ig terjedő időszakra vonatkozó kitöltési szabályok: 

 

Ez a nyomtatvány szolgál az önellenőrzéssel feltárt, hibásan vagy tévesen benyújtott bevallás  

helyesbítésére is. A mezőgazdasági termelő 2007. év december 31.-ig terjedő bevallási 

időszakban a szántó, kert, szőlő, gyümölcs, gyep, erdőfelújítás, halgazdálkodás, 

szarvasmarhatartás művelési ágban felhasznált gázolaj után a jövedéki adó-visszatérítést 

munkafázisonként és együttesen is kérheti.  

 

A tárgyévre vonatkozó igényét együttesen akkor nyújthatja be, ha az általa művelt földterület 

nagysága évközben nem változik. A bevallást a mezőgazdasági termelő a munkafázis 

elvégzését követő hónap 15-étől nyújtja be az illetékes Regionális Ellenőrzési Központokhoz. 

Ha a visszaigénylést nem munkafázisonként, hanem együttesen nyújtja be, akkor az utolsó 

munkafázis elvégzését követő hó 15. napjától esedékes az adóbevallás. Az erdőgazdálkodó,  

a haltermelő és a szarvasmarhatartó tárgyévre vonatkozó adó-visszaigénylése a tárgyévet 

követő év január 15-étől esedékes, azonban lehetőség van a negyedévenkénti előzetes 

jövedéki adó visszaigénylésre is. A negyedévenként visszaigényelt adó összege nem 

haladhatja meg a tárgyévben visszaigényelhető adó egynegyedét. A szarvasmarhatartó 

negyedéves előzetes jövedéki adó-visszatérítési igényének meghatározásánál a negyedév 

utolsó napján tulajdonában tartott tehénállomány alapján, a ténylegesen vásárolt, legfeljebb  

20 liter gázolajmennyiségre kérhet adó-visszaigénylést. Amennyiben a jogosult a tárgyévben 

élt az előzetes adó-visszaigénylési lehetőségével, a IV. negyedévi bevallásában a tárgyévre 

visszaigényelhető és az I-III. negyedévben előzetesen már visszaigényelt jövedéki adó 

összegének a különbségét kell bevallania.  

 

A bevalláshoz csatolni kell a gázolaj vásárlásáról, vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás 

igénybevételéről a jogosult nevére szóló számlát, továbbá a mezőgazdasági termelőnek az 

                                            
1
 A 2008. január 01-ét követő bevallási időszakokra vonatkozó kitöltési útmutató az 19. oldalon 

kezdődik! 
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illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal, az erdőgazdálkodónak az illetékes 

erdészeti hatóság, illetve a haltermelőnek az illetékes vízügyi hatóság igazolását a figyelembe 

vett terület nagyságáról és a munka elvégzéséről, valamint a szarvasmarhatartónak a 

földművelésügyi hivatal igazolását a figyelembe vett tehénlétszám igazolásáról. Amennyiben 

a visszaigénylő a jövedéki adó-visszaigénylési jogosultságát a jövedéki adóról és a jövedéki 

termékek forgalmazásának külön szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Törvény és a 

216/1997. (XII.1.) Korm. Rendelet előírásaitól eltérően állapította meg, vagy igényelte vissza, 

vagy a bevallása számítási, elírási hiba miatt hibás, a bevallást az elévülési időn belül az 

adóhatósági ellenőrzés megkezdésének időpontjáig önellenőrzéssel helyesbítheti.  

 

Önellenőrzéssel csak az a jövedéki adó-visszaigénylési jogosultság helyesbíthető, amelynek  

összege az 1000,- forintot meghaladta. A visszaigénylő az adóhatósági ellenőrzés 

megkezdésétől (az erről szóló kiértesítő levél kézhezvételétől, illetve a megbízólevél 

átadásától) a vizsgálat alá vont időszak vonatkozásában önellenőrzést nem végezhet.  

A visszaigénylőnek az önellenőrzéssel helyesbített jövedéki adó-visszaigénylési jogosultsága 

különbözetét a hiba elkövetésének eredeti időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések 

szerint kell megállapítania.  

 

A visszaigénylőnek az önellenőrzéssel történő helyesbítésre vonatkozó bevallást az adózás  

rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény szerint 1 példányban kell az illetékes Regionális 

Ellenőrzési Központhoz benyújtania a helyesbítéstől számított 15 napon belül. 

Önellenőrzéssel csak egy bevallás helyesbíthető.  

 

2002. január 01-től kezdődő időszakra vonatkozó közös kitöltési szabályok: 

 

J04 számú 2.1, 2.2 Verzió számú nyomtatvány használatát biztosító keretprogram: 

 

A J04-számú 2.1 és annál magasabb verziószámú nyomtatványokba a korábbi 

verziószámú bevallások (1.0;1.1;1.2;1.3 verzió) nem tölthetők be, illetve nem 

dolgozhatók fel. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az elektronikus nyomtatványt csak 

számítógéppel lehet kitölteni!  

 

A hatályos adómérték (1998. január 01-től – változásig) érvényes adatok a lenti táblázatban 

található. 

 

A visszaigénylés során alkalmazott adómértéknél figyelemmel kell lenni a 341/2007. 

(XII.15.) Kormány rendelet 4. §. (2) és (3) bekezdésében foglaltakra! 

 

 Évszám Hónap, nap Adómérték 80%-a (forint/liter) 

 

Évszám Fajtakód Adómérték 80%-a (forint/liter) 

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

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

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

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

2002. január 01-től - június 30-ig 523 64,16 

2002. július 1-től – december 31-ig 523 68,00 

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

2004. január 01-től - június 3-ig 523 68,00 

2004. június 4-től – június 20-ig 523 66,72 



4. oldal; összesen: 45. 

Évszám Fajtakód Adómérték 80%-a (forint/liter) 

2004. június 21-től – augusztus 15-ig 523 68,00 

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

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

2004. szeptember 13-tól – szeptember 19-ig 523 65,44 

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

2004. október 11-től – október 26-ig 523 65,44 

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

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

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

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

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

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

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

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

2005. július 01-től- december 31-ig  523  68,00 (legfeljebb 10 ppm  

kéntartalommal) 

2005. július 01-től- december 31-ig  602  72,00 ( 10 ppm-et meghaladó  

kéntartalommal) 

2006. január 01-től– december 31-ig 523  68,00 (legfeljebb 10 ppm  

kéntartalommal) 

2006. január 01-től– december 31-ig 602 72,00 ( 10 ppm-et meghaladó  

kéntartalommal) 

2007. január 01-től- december 31-ig 523 68,00 (legfeljebb 10 ppm  

kéntartalommal) 

2007. január 01-től- december 31-ig 602 72,00 ( 10 ppm-et meghaladó  

kéntartalommal) 

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

biodizelt tartalmaz) 

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

fordulat 

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

kéntartalommal) 

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

kéntartalommal) 

2009. július 01-től - visszavonásig 523 72,40 

 

2007. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó kitöltési szabályok: 

 

Bevallás AB lapján a A) része:  

 

A bevallás A) részéhez tartozó rovatokat a vámhivatal tölti ki! 
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Az A) és B) szakasz közötti rész automatikusan töltődik!  

 

 
 

Bevallás AB lapján a B) része:  

 

 
A visszaigénylőnek a bevallási időszak rovatban az évszámot, valamint a bevallási időszak  

legkorábbi és legkésőbbi időpontját (hótól - hóig) arab számmal kell jelölnie, amelyre a 

bevallás vagy az önellenőrzéssel történő helyesbítés vonatkozik.  

Fontos, hogy a 2002. évtől a 2007. év december 31.-ig időszakban a J04-es bevallási 

nyomtatvány C1-es lap használatával a 2002. évtől kezdődően lehet a visszaigénylést 

elvégezni. Ebben a szakaszban, amennyiben a törzsadatokban nem lett kitöltve a VPID szám, 
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akkor a nyomtatványon történő kitöltése kötelező, mivel a többi lapon is ez alapján töltődik ki 

automatikusan.  

A „Regisztrációs szám” rovatban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a 

141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet alapján kiadott regisztrációs számot kell feltüntetni.  

Az adószámot a vállalkozónak, az adóazonosító jelet az adószámmal nem rendelkező 

természetes személynek kell megadnia. 

 

 

 
 

 

Amennyiben a - mezőgazdasági termelő - gazdálkodó adószámmal rendelkezik, akkor csak 

azt kell feltüntetnie. Amennyiben a - mezőgazdasági termelő - gazdálkodó adóazonosító 

jellel rendelkezik, akkor csak azt kell feltüntetnie. Amennyiben gazdálkodást végző olyan 

őstermelő aki kért és kapott ”Őstermelői adószámot” azt az okmányszám rovatban kell 

feltüntetnie.  

Azon gazdálkodó esetén aki az ”Őstermelői adószám”-át feltüntette kötelező ezzel együtt 

megadnia az adóazonosító jelét is!  

Az ”Őstermelői adószám” nem azonos a gazdasági társaságok részére kiadott adószám 

adattal, így a két adat NEM felcserélhető! 

 

Az okmány típusa rovat, az adószám alatt található üres rovat, amely sárga alapszínnel kerül 

kiemelésre. Az okmánytípus rovat jobb felső sarkában piros háromszög jelzi, hogy a rovat 

lenyíló értékmezőket tartalmaz. A rovat értéklistáját a háromszögre történő dupla kattintással 

lehet aktiválni.  

 

 
 

Az aktiválás után ebben a rovatban van lehetőség a személyi igazolvány / útlevélszám / 

őstermelői adószám kiválasztására és adatokkal történő feltöltésére. 

(Lenti ábra szerint): 

  

 
 

Ha a visszaigénylő természetes személy (pénzforgalmi) számlanyitásra és számla 

vezetésére nem kötelezett és ennek megfelelően a pénzforgalmi jelzőszámot nem tölti ki, 

akkor a levelezési cím rovatban megadott / rögzített helyre kerül kézbesítésre postai úton a 

kiutalni kért összeg. 
 

Amennyiben a visszaigénylő az önellenőrzéssel feltárt, tévesen vagy hibásan benyújtott 

bevallását helyesbíti, ezt a szándékát a megfelelő kódkockában X-szel kell jelölnie.  

 

Amennyiben a visszaigénylő ugyanazon bevallást egyszer már helyesbítette önellenőrzéssel  

(ismételt önellenőrzés), ezt a szándékát a megfelelő kódkockában szintén X-szel kell jelölnie. 

Önellenőrzés esetén a visszaigénylőnek az önellenőrzés esedékessége rovatba úgy kell beírnia 

a dátumot, hogy a helyesbítés időpontjához 15 napot kell hozzáadnia. A helyesbítés időpontja 
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az adózó által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzés dátuma. A visszaigénylőnek az 

önellenőrzéssel feltárt jövedéki adókülönbözetet és az ahhoz kapcsolódó esetleges 

önellenőrzési pótlékot az e rovatban bejegyzett időpontig kell bevallania és megfizetnie, 

illetve ettől az időponttól nyílik meg a lehetőség a jövedéki adó visszaigénylésre. 

Önellenőrzés esetén a visszaigénylőnek az önellenőrzéssel helyesbített bevallás azonosító 

számát is a megfelelő rovatban fel kell tüntetnie.  

 

A visszaigénylési jogosultságát alátámasztó okmányok megőrzésének helye elnevezésű 

jelölőnégyzet jobb felső sarkára kattintva a lenyíló menüből lehet kiválasztani az okmányok 

megőrzésének helye, amelynek a kitöltése kötelező! 

 
Az adózó választása szerint lehet: 

1. Székhely 

2. Egyéb hely 

 

 
 

Ha az okmányok megőrzésének helyeként nem a székhelyt jelöli meg, abban az esetben az 

egyéb opció választása esetén a pontos cím rovatba a visszaigénylés alátámasztására szolgáló 

okmányok megőrzésének pontos helyét (irányítószám, helyiség, közterület, házszám) kell 

megadni. 
 

Bejelentő azonosítója rovatban az Egységes Ügyfél Címtár (EÜC) regisztrációnál a R01, és a 

R03-as nyomtatványokon feltüntetett meghatalmazott adóazonosítóját kell megadni. 

Természetesen a http://www.magyarorszag.hu/ történő elektronikus adatfeltöltést is 

ugyanennek a személynek kell kezdeményeznie! 

 

Amennyiben a visszaigénylésre jogosult a nyomtatványt csak kinyomtatott formában kívánja 

benyújtani a J04 számú nyomtatványt aláíró természetes személy adóazonosító jelét a 

bejelentő „Bejelentő azonosító” rovatban nem kell feltüntetni. 

 

 
 

Ha a dokumentum csak nyomtatott formában kerül benyújtásra az illetékes Regionális 

Ellenőrzési Központokhoz és a felhasználó ezt a rovatot nem tölti ki, az ellenőrzés 

végrehajtását követően ennek hiányára figyelmeztető üzenetet küld a program. 

 

 
 

A nyomtatvány ettől függetlenül nyomtatható, de a hiba ténye a nyomtatvány alján 

feltüntetésre kerül. 

 

Bevallás C1 lap, C1) rovat rész:  

http://www.magyarorszag.hu/
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A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és 

szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet szerint  

a 2002. évtől - 2007. év december 31.-ig tartó bevallási időszak kitöltése esetén. 

Csak ez a rovat válik aktívvá és tölthető ki!  

 

C1) Tárgyidőszakban figyelembe vett (vehető) gázolaj (2008 előtt) 

 

 
 

A bevallás C1) részében a tárgyidőszakban figyelembe vett (vehető) gázolaj mennyiségét kell  

bevallani. Az egyes sorokban a gázolaj mennyiségét művelési áganként, műveletenként  

(„a” oszlop), fajtakódonként („b” oszlop) és bevallási időszakonként („c” oszlop)  

a visszaigénylési alap („d” oszlop) figyelembevételével kell megállapítani, illetve a 

figyelembe vett (vehető) gázolja „e” oszlopban beírni.  

 

Önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel helyesbített és az eredeti bevallásban figyelembe vett  

(figyelembe vehető) gázolaj mennyiségének különbözetét művelési áganként, műveletenként  

(„a” oszlop), fajtakódonként („b” oszlop) és bevallási időszakonként („c” oszlop) a  

visszaigénylési alap („d” oszlop) figyelembevételével kell megállapítani, illetve az  

„e” oszlophoz tartozó rovatban szerepeltetni.  

Fontos, hogy amennyiben a részletezés (01-06, 08-13, 15-17) ki van töltve, akkor az 

összegzés mezőket (07, 14, 18) üresen kell hagyni. Önrevízió esetén az eredeti bevallásban 

figyelembe vett (figyelembe vehető) gázolaj mennyisége meghaladja az önellenőrzéssel 

helyesbített gázolaj mennyiségét a különbözet elé „-” előjelet kell írni.  
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 „c” oszlop: Ebben az oszlopban azt az időszakot kell feltüntetni (legalább egy hónap  

és legfeljebb egy naptári év), amelyre a visszatérítési jogosultság vonatkozik.  

 „d” oszlop: Ebben az oszlopban a visszaigénylés 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: Ebben az oszlopban a visszaigénylésnél 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:  

 
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 

 
Az erdőgazdálkodó 90 liter, a haltermelő 55 liter gázolaj után jogosult hektáronként és évente 

jövedéki adó visszaigénylésére. A szarvasmarhatartó az éves kronologikus átlaglétszámának 

megfelelő tehénállomány után tehenenként és évente 85 liter gázolaj után igényelhet vissza  

jövedéki adót. A kitöltés során segítséget jelenthet, ha az egérkurzort a kérdéses mező felett 

hagyjuk, akkor egy buborékban megjelenik az aktuális művelethez tartozó figyelembe vehető 

gázolaj litermennyisége hektáronként és évenként.  

 

22. sor Ebben a sorban az 1-21. Sorokhoz (kivétel az összegző mezők 07, 14, 18) tartozó  

e) oszlopban feltüntetett, figyelembe vett (figyelembe vehető) gázolajmennyiségek összege 

kerül feltüntetésre a program által automatikusan.  

 

Bevallás D) része a D. pótlap fül: 

 

Jövedéki adó megállapítása 

 



10. oldal; összesen: 45. 

 

 
 

 

A bevallás D) részében a tárgyidőszakban visszaigényelhető jövedéki adó összegét kell 

bevallani.  

 

Az egyes sorokban (01-31. sorok) : 

a) oszlop Évszám – rovatában: 

 a gázolja illetve bérmunka számla beszerzési évét (pld: 2003) kell rögzíteni  

(„a” oszlop). 

b) oszlop Gázolaj mennyisége (liter) - rovatban: 
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 a hivatkozott beszerzési évben (pld 2003.évben) összesen felhasznált gázolaj liter 

mennyiséget kell rögzíteni kettő tizedes pontossággal (pld 01. sor „b” oszlop). 

 

c) Adómérték  (forint/liter) - rovatban: 

 A számla teljesítés időpontjában érvényes adómérték összegét kell feltüntetni kettő 

tizedes pontossággal (pld 01. sor „c” oszlop). 

 

Abban az esetben, ha a felhasználó az ”a” rovatban megadott pld 2003. év esetén hibás 

adómértéket szerepeltet a ”c” rovatban erre a program a ”Hibaüzenet !” párbeszéd 

ablakban figyelmeztető üzenetet jelenít meg, illetve jelzi a  helyes rögzítendő adatot! 

 

 
 

d) Jövedéki adó összege (forint) - rovatban: 

 Az aktuális sorban helyesen valamennyi kötelezően kitöltendő adat rögzítése után 

automatikusan számolja („d” oszlop) forintban az összeget. 

 

 
 

Önellenőrzés esetén is az előzőekben leírtak alapján számol a program.  

 

Ha az eredeti bevallásban visszaigényelt (levont) gázolaj mennyisége meghaladja az  

önellenőrzéssel helyesbített gázolaj mennyiség összegét a különbözet elé „-” előjelet kell írni 

a „b” oszlopban.  

 „a” oszlop: 
Ebben az oszlopban a visszaigénylésnél figyelembevett (figyelembe  

vehető) gázolaj beszerzésének évszám adatot kell rögzíteni.  

 „b” oszlop:  
Ebben az oszlopban a visszaigénylésnél figyelembevett (figyelembe vehető) gázolaj 

liter mennyiségét kell feltüntetni.  

 „c” oszlop:  
Ebben az oszlopban a visszaigénylésnél figyelembevett (figyelembe vehető) gázolaj 

literenkénti adómértékét kéttizedes pontossággal forintban kell rögzíteni.  

 

A nyomtatvány "G) Számlajegyzékben" szereplő számlákat a teljesítés, ill. a számla kelte 

szerint érvényes adómértékekkel kell a nyomtatvány "D) Jövedéki adó megállapítása” 
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elnevezésű szakaszában az adómértékekkel évenként és adómértékenként összesítve 

feltüntetni. Az adómértéket tartalmazó táblázat megtalálható a kitöltési útmutató 3. oldalán. 
 

Bevallás D) része a D. pótlap fül 32 sor: 

 

 32. sor: 
Ebben a sorban a visszaigénylésnél figyelembe vett (figyelembe vehető)  

jövedéki adó összegét a 01-31. sorokhoz tartozó „d” rovatban szereplő 

adatokat összesítésével forintban számolja a program. 

 33. sor: 
Az önellenőrzés esetén a visszaigénylőnek ebben a sorban az önellenőrzési 

pótlékot 1.000,- azaz ezer forintban kell feltüntetni. 

Az önellenőrzési pótlék alapja a 32. sorba beállított jövedéki adó összege, 

amennyiben az negatív szám. 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 tizedesjegy 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.  

Az adózó az önellenőrzéssel megállapított, helyesbített jövedéki adó 

bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a jogosulatlanul 

igénybe vett adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az  

önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól.  

Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot nem kell 

felszámítani.  

 

A lap felső részén és alap alján található azonosító adatokat a program által automatikusan 

kerülnek kitöltésre.  

 

Bevallás E) része a E pótlap fülön: 
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A bevallás E) részében a visszaigénylőnek a fennálló köztartozásairól kell nyilatkoznia.  

Ha nincs fennálló tartozása, akkor az 1. sorhoz tartozó kódkockában, ha van tartozása, akkor a 

2. sorhoz tartozó kódkockában kell X jelet tenni.  

Köztartozás esetén a nyilatkozat részben annak a hatóságnak kell a nevét, kódját szerepeltetni, 

amellyel szemben a tartozás fennáll. A számlavezető pénzintézet rovatában a tartozást 

nyilvántartó hatóság által a megfizetés céljára megjelölt számlavezető (pénzintézet) nevét és a 

tartozást nyilvántartó hatóság számlájának pénzforgalmi jelzőszámát kell feltüntetni.  

 

Bevallás F) része a F.G. pótlap fülön: 

 

A bevallás F) részében a visszaigénylőnek a nevét, adószámát vagy adóazonosító jelét,  

valamint a számlajegyzék lapszámát automatikusan kitölti a program.  

 

Bevallás G) része az F.G. pótlap fülön: 

 

 
 

Ebben a részben a visszaigénylőnek a visszatérítés alapjául szolgáló számlákat kell rögzíteni. 

A rögzítés során a bevallás C2/B) rész „Tárgyidőszaki visszaigénylés (liter)” összesítő 

rovatában feltüntetett liter mennyiség fedezetéig kell számlát rögzíteni. A feltüntetett számlát 

kiállító adószáma első nyolc pozícióját („a” oszlop), a számla típusát („b” oszlop), a 

fajtakódot („c” oszlop), a számla számát („d” oszlop), a számla keltét („e” oszlop), a számlán 

szereplő gázolaj litermennyiségét („f” oszlop), illetve a számla végösszegét („g” oszlop) kell 

feltüntetni.  

 

A számla kelte alatt („e” oszlop) egyszerűsített számla esetén a számla kiállításának napját, 

egyéb számla esetében a teljesítés időpontját kell érteni.  

 

A „b” és „c” oszlop értéklistás, itt kell kiválasztani a megfelelő adatokat a lenyíló mező 

értéklistái alapján. 
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A bevallás G) számlajegyzék rovatában a számla típusát („b” oszlop) a bevalláshoz tartozó 

számla alapján kell kiválasztani. 

Típusai az alábbiak:  

 G Gázolaj számla, 

 B Bérmunka számla, 

 Z Záradékolt részszámla  

 

- „G” Gázolaj számla esetében, az üzemanyag töltő állomás /nagykereskedelmi üzemanyag  

kereskedő által kibocsátott számlát kell (kiválasztani) rögzíteni. 

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

kell (kiválasztani) 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 fedezetére. Továbbá azon számlát kell ellátni ilyen jelöléssel, amely egy korábbi 

bevallásban kapott résszámla jelölést. 

 

Példa: 

Tételezzük fel, hogy a bevallás D) rész „Gázolaj mennyisége” oszlopban, illetve a C1) rész 

„Figyelembe vett (vehető) gázolaj” oszlopban feltüntetett mennyiség 1000 liter. 

A felhasználásunkat 3 db 450 litert igazoló számlával támaszuk alá. A számlákat keltük 

szerint kezdjük rögzíteni, először a legkorábbit majd a többit. Az első két számla 

összmennyisége 900 liter, így a 3. számlából már csak 100 litert kell rögzítenünk. A harmadik 

számla jelölésének „Z” záradékolt számla jelet adunk. A számla rögzítése során csak akkora 

mennyiséget tüntetünk fel, mint amennyi a bevallásunk alátámasztásához kell, jelen esetben 

100 liter a számla többi adatát az azon szereplő adatokkal rögzítjük. A „Z” jellel ellátott 

számlán a maradvány mennyiséget következő bevallásban lehet szerepeltetni, ilyen esetben 

célszerű a rögzítést a záradékolt számlával kezdeni.  

FIGYELEM! : 2007. 12. 31-et 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. 
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Gyakorított bevallás esetén, ha a gazdálkodó első féléves bevallásában záradékolt számlát 

tüntetett fel, akkor harmadik negyedéves bevallásban a számlajegyzéket a korábban „Z” 

jelöléssel ellátott számla rögzítésével kezdi. A rögzítés során ismét „Z” jellel kerül rögzítésre 

természetese a fel nem használt maradvány mennyiséggel. Így biztosított az a lehetőség, hogy 

a felhasznált üzemanyag után a jövedéki adó maradéktalanul visszatérítésre kerüljön 

természetesen a jogszabály által rögzített feltételek szerint. 

 

A fajta kód ”c” oszlop jobb felső sarkában a piros háromszög figyelmeztet, hogy a rovat 

értéklistát tartalmaz. 

 

Gázolaj vásárlásakor megfizetett jövedéki adó tartalom kimunkálását: 

a ”Fajta kód ”c” oszlop” lenyíló mezőjében kell feltüntetni a számla kibocsátó által a gázolaj 

beszerzési illetve bérmunka számlákon feltüntetett [termék vámtarifa szám, kéntartalom és 

adómérték (jövedéki adó) tartalom] adatok alapján.  

Lásd a lent ábra szerint: 
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Felhívjuk a Tisztelt Visszaigénylők figyelmét, hogy a számla kibocsátók által — a pénzügyi 

bizonylatokon lévő számlaszám rovatban lévő: szám/betű — karaktereket a bevallás  

G) számlajegyzék számla szám d) rovat mezőiben teljes hosszúságban az eredeti adatokkal 

megegyező formában kell rögzíteni!  

 

 
 

A visszaigénylő birtokában lévő eredeti pénzügyi bizonylatokat az ide tartozó – Záradékolt 

részszámla – számlákat is a megfelelő adóbevallással együtt kell őrizni. Az adózó által a 

számlajegyzéken szereplő, de csak részbeni felhasználásra a vámhatósághoz benyújtott és 

Záradékolt részszámlaként felhasználni kért gázolaj üzemanyag felhasznált illetve a 

maradvány gázolaj üzemanyag összegét (maradvány értéket) fel kell tüntetnie. 

 

Bevallás G) része lap alja a F.G. pótlap fülön: 

 

 
 

Figyelem! 

 

A C1) szakasz Figyelembe vett (vehető) gázolaj – Agrárgazdaság összesen – 22. sor ”e” 

oszlopába és az (F.G. lap) G) Számlajegyzék szakasz 32. sor – Lapok összesen – Gázolaj 

mennyisége című ”f” oszlop gázolaj liter számított érték mennyiségek összegének meg kell 

egyezni!  

 

Az oldal alján található összesítő mezőket a program automatikusan számolja.  

 

Nagymennyiségű adat esetén, ha a pótlap is betelik, akkor új lap kérhető a képernyő  

jobb felső sarkában található kezelőfelület segítségével. A maximálisan tölthető lapszám 99.  

A kezelőfelületen elvégezhető a törlés és több lap esetén a nyilakkal lehet navigálni a lapok 

között.  
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Bevallás P4 rész: 4) Pótlap  Mezőgazdasági adóbevallás igazoló okmány adatok: 

 

 
 

A mezőgazdasági visszaigénylőnek megadott rovatok helyes és maradéktalan kitöltésével kell 

a hatósági igazolásokra vonatkozó adatokat megadnia. Tekintettel arra, hogy az e-Jövedéki 

adóbevallás során a bevallás mellékletei nem kerülnek benyújtásra azokat a megadott 

iratőrzési helyen kell tárolni és a vámhatóság részére kell bocsátani az ellenőrzések 

végrehajtása érdekében. Ebben az esetben a jelen verzió használatával az e-jövedéki 

adóbevallás — a *.KR fájl — formátumban csak elektronikus úton kerül benyújtásra. 

 

Mezőgazdasági adóbevallás igazoló okmány adatok: 

A rovatok adattartalma: 
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 Okmány típusa: 
 Az Okm. tip. (a) mezőben a piros háromszög beviteli mezőre kattintva a C.D) 

fülön rögzített művelési ágaknak megfelelő igazolási típus választható. 

 

o 0108 - A megművelt földterületen elvégzett munkálatok helye szerinti  

illetékes Megyei (Megyeszékhelyi) Földhivatal igazolása, 

o 0209 - Az erdő fekvése szerint illetékes Állami Erdészeti Szolgálat 

Igazgatóság igazolása 

o 0310 - A halastó fekvése szerint illetékes Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazolása.  

o 0411 - A szarvasmarha tartás helye szerinti Megyei (Megyeszékhelyi) 

Földhivatal igazolása, 
 

Amennyiben több jogcímen veszi igény a visszaigénylési jogosultsága alapján a jövedéki adó 

visszaigénylést, abban az esetben valamennyi igazolást rögzítenie kell a visszaigénylőnek 

(felhasználónak) újabb tételsort kell kitöltenie. 

 
 Száma:  a hatósági igazoláson szereplő iktató szám rovatában szereplő ott feltüntetett 

irat azonosító számát kell teljes hosszúságban rögzíteni. 

  Kelte: a hatósági igazoláson kiállítást hitelesítő aláírása felett feltüntetett  

dátumoz év, hó nap megadásával  (Pld. 2007.07.15, ÉÉÉÉ.HH.NN) kell rögzíteni. 

 Kiállító szerv: A lenyíló mezőből  a kiállító ki kell választani. 

 

 
 

 

A tételsorhoz a bevallás benyújtásakor a visszaigénylő birtokában lévő és az általa a  

tételsorhoz okmánytípushoz tartozó hatóság a ”Kiállító szerv” (d) mezőben a piros  

háromszög beviteli mezőre kattintva az a szakigazgatási szerv vagy hatóság választható 

ki. (Pld.: Okm. típ. (a) 0108 - A területileg illetékes földművelési hivatal igazolása esetén  

  F07 Fővárosi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) 

 

Mezőgazdasági adóbevallás igazoló okmány rovatok kitöltése kötelező! 

 

A részben vagy teles egészben hibásan vagy hiányosan történt rögzítés esetén a  

regionális ellenőrzési központ nem tudja elfogadni a visszaigénylő adóbevallását.  
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2008. január 01-től kezdődő időszakra vonatkozó kitöltési szabályok: 
 

Ez a nyomtatvány szolgál az önellenőrzéssel feltárt, hibásan vagy tévesen benyújtott bevallás 

helyesbítésére is.  

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 

visszaigénylés 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 regionális ellenőrzési központhoz. 
 

A bevallás benyújtása során az alábbi alapelveket kell figyelembe venni: 

 

 Egy bevallási időszakra, csak egy bevallás nyújtható be, akkor is, ha a jogosult több 

művelési ágban tevékenykedik!  

 Bevallással érintett időszak csak önellenőrzés keretében módosítható!  

 Egy adóéven belül III. vagy IV. negyedéves bevallás kizárólag, akkor nyújtható be, ha 

az adózó megelőző gyakorított bevallását a vámhatóság korábban már elfogadta!  

 Adott adóéven belül a június 30.-a után keletkezett visszaigénylési jogosultság esetén 

kizárólag éves bevallási időszakra nyújtható be bevallás! 

 Adott adóévben a visszaigénylő vagy éves vagy gyakorított bevallást nyújthat be!  

 Amennyiben egy adóév vonatkozásában több művelési ágra nyújt visszaigénylést 

különböző időpontokban, akkor az adóévben elsőként benyújtott bevallási időszaknak 

megfelelően kell éves vagy gyakorított bevallást benyújtani!  

 Az adózó (igénylő) által megküldött bevallás befogadása csak érvényes VPID 

számmal lehetséges! 

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

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

művelési ágban.  

 Amennyiben az adózó 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 visszaigénylési jogosultságát, feltéve, 

hogy az ilyen módon figyelembe vett (vehető) mennyiség tényleges felhasználását 

számlával, hitelt érdemlő módon igazolja. 

 Ha az adózó éves bevallást nyújt be, azonban 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. 

 

Amennyiben jogosult a J04-es nyomtatványt nyomtatott formában kívánja a vámhatóság 

részére megküldeni, akkor a bevalláshoz csatolni kell a gázolaj vásárlásáról, vagy a gépi 

bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről a jogosult saját nevére szóló számlát, továbbá a 

mezőgazdasági termelőnek és az erdőgazdálkodónak az illetékes megyei Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal, a halgazdálkodási tevékenységet folytatónak a halastó vízjogi 

üzemeltetési engedélyét kibocsátó, területileg illetékes vízügyi hatóság igazolását a 

figyelembe vett terület nagyságáról és a munka elvégzéséről.  
Amennyiben a jogosult az adó-visszaigénylési jogosultságát a 2003. évi CXXVII. törvény és 

a 341/2007. (XII. 15.) Kormányrendelet előírásaitól eltérően állapította meg, vagy igényelte 
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vissza, vagy a bevallása számítási, elírási hiba miatt hibás, a bevallást az elévülési időn belül 

az adóhatósági ellenőrzés megkezdésének időpontjáig önellenőrzéssel helyesbítheti.  

 

Önellenőrzéssel csak az az adó-visszaigénylési jogosultság helyesbíthető, amelynek összege 

az 1000,- forintot meghaladta. A jogosult az adóhatósági ellenőrzés megkezdésétől (az erről 

szóló kiértesítő levél kézhezvételétől, illetve a megbízólevél átadásától) a vizsgálat alá vont 

időszak vonatkozásában önellenőrzést nem végezhet.  

A jogosultnak az önellenőrzéssel helyesbített adó-visszaigénylési jogosultsága különbözetét a 

hiba elkövetésének eredeti időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell 

megállapítania. A jogosultnak az önellenőrzéssel történő helyesbítésre vonatkozó bevallást a 

2003. évi XCII. törvény szerint 1 példányban kell az illetékes regionális ellenőrzési 

központhoz benyújtania a tévedés feltárásától számított 15 napon belül. Önellenőrzéssel csak 

egy bevallás helyesbíthető.  

 

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a kitöltés előtt mindig a legfrissebb  

– keret- és nyomtatvány kitöltő – programot  telepítsék, majd használják!  

Fontos, hogy a 2.2-es verzió számú nyomtatványon a 2009-es és az azt megelőző bevallási 

időszakokra vonatkozóan lehet a visszaigénylést és az önrevíziót elvégezni. 

 

Törzsadatok rögzítése:  

 

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az elektronikus nyomtatványt csak 

számítógéppel lehet kitölteni!  

 

Bevallás AB lapján a A) része:  

 

A bevallás A) részéhez tartozó rovatokat a vámhivatal tölti ki! 

 

 
 

Az A) és B) szakasz közötti rész automatikusan töltődik!  
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Bevallás AB lapján a B) része:  

 

 
  

A visszaigénylőnek a bevallási időszak rovatban az évszámot, valamint a bevallási időszak  

legkorábbi és legkésőbbi időpontját (hótól - hóig) arab számmal kell jelölnie, amelyre a 

bevallás vagy az önellenőrzéssel történő helyesbítés vonatkozik. 2008-as évre vonatkozóan a 

bevallási időszak éves bevallás esetén 2008. 01-12, gyakorított visszaigénylés esetén féléves 

időszak 2008 01-06, harmadik negyedév esetén 2008 07-09, negyedik negyedév esetén 2008 

10-12 adható meg. A bevallási időszak rögzítése során, amennyiben hibásan kerül kitöltésére 

az időszak akkor a bevallás ellenőrzése előtt a számított mezők újraszámítása kötelező. 

 

Ebben a szakaszban, amennyiben a törzsadatokban nem lett kitöltve a VPID szám, akkor a 

nyomtatványon történő kitöltése kötelező, mivel a többi lapon is ez alapján töltődik ki 

automatikusan, erre azért van szükség, hogy ne kelljen aláírni külön-külön minden oldalt.  

 

A rovatban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a 141/2003. (IX. 9.) 

Kormányrendelet alapján kiadott regisztrációs számot kell feltüntetni.  

 

Amennyiben a - mezőgazdasági termelő - gazdálkodó adószámmal rendelkezik, akkor csak 

azt kell feltüntetnie. Amennyiben a - mezőgazdasági termelő - gazdálkodó adóazonosító 

jellel rendelkezik, akkor csak azt kell feltüntetnie. Amennyiben gazdálkodást végző olyan 

őstermelő aki kért és kapott ”Őstermelői adószámot” azt az okmányszám rovatban kell 

feltüntetnie.  

Azon gazdálkodó esetén aki az ”Őstermelői adószám”-át feltüntette kötelező ezzel együtt 

megadnia az adóazonosító jelét is!  

Az ”Őstermelői adószám” nem azonos a gazdasági társaságok részére kiadott adószám 

adattal, így a két adat NEM felcserélhető! 

 

Az okmánytípusa rovat, az adószám alatt található üres rovat, amely sárga alapszínnel kerül 

kiemelésre. Az okmánytípus rovat jobb felső sarkában piros háromszög jelzi, hegy a rovat 
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lenyíló értékmezőket tartalmaz. A rovat értéklistáját a háromszögre történő dupla 

kattintással lehet aktiválni.  

 

 
 

Az aktiválás után ebben a rovatban van lehetőség a személyi igazolvány / útlevélszám / 

őstermelői adószám kiválasztására és adatokkal történő feltöltésére. 

(Lenti ábra szerint): 

  

 
 

Ha a visszaigénylő természetes személy (pénzforgalmi) számlanyitásra és számla 

vezetésére nem kötelezett és ennek megfelelően a pénzforgalmi jelzőszámot nem tölti ki, 

akkor a levelezési cím rovatban megadott / rögzített helyre kerül postai úton kikézbesítésre a 

kiutalni kért összeg. 
 
Amennyiben a visszaigénylő az önellenőrzéssel feltárt, tévesen vagy hibásan benyújtott 

bevallását helyesbíti, ezt a szándékát a megfelelő kódkockában X-szel kell jelölnie.  

Amennyiben a visszaigénylő ugyanazon bevallást egyszer már helyesbítette önellenőrzéssel  

(ismételt önellenőrzés), ezt a szándékát a megfelelő kódkockában szintén X-szel kell jelölnie. 

Önellenőrzés esetén a visszaigénylőnek az önellenőrzés esedékessége rovatba úgy kell beírnia 

a dátumot, hogy a helyesbítés időpontjához 15 napot kell hozzáadnia. A helyesbítés időpontja 

az adózó által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzés dátuma. A visszaigénylőnek az 

önellenőrzéssel feltárt jövedéki adókülönbözetet és az ahhoz kapcsolódó esetleges 

önellenőrzési pótlékot az e rovatban bejegyzett időpontig kell bevallania és megfizetnie, 

illetve ettől az időponttól nyílik meg a lehetőség a jövedéki adó visszaigénylésre. 

Önellenőrzés esetén a visszaigénylőnek az önellenőrzéssel helyesbített bevallás azonosító 

számát is a megfelelő rovatban fel kell tüntetnie.  

 

A visszaigénylési jogosultságát alátámasztó okmányok megőrzésének helye elnevezésű 

jelölőnégyzet jobb felső sarkára kattintva a lenyíló menüből lehet kiválasztani az okmányok 

megőrzésének helyét, amelynek a kitöltése kötelező! 

 
Az adózó választása szerint lehet: 

1. Székhely 

2. Egyéb hely 

 

 
 

Ha az okmányok megőrzésének helyeként nem a székhelyt jelöli meg, abban az esetben az 

egyéb opció választása esetén a pontos cím rovatba a visszaigénylés alátámasztására szolgáló 

okmányok megőrzésének pontos helyét (irányítószám, helyiség, közterület, házszám) kell 

megadni. 
Bejelentő azonosítója rovatban az Egységes Ügyfél Címtár (EÜC) regisztrációnál 

meghatalmazott adóazonosítóját kell megadni. 
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Amennyiben a visszaigénylésre jogosult a nyomtatványt kinyomtatott formában kívánja 

benyújtani a J04 számú nyomtatványt aláíró természetes személy adóazonosító jelét kell a ” 

Bejelentő azonosító” rovatban feltüntetni. 

 

 
 

Ha a dokumentum csak nyomtatott formában kerül benyújtásra az illetékes Regionális 

Ellenőrzési Központokhoz és a felhasználó ezt a rovatot nem tölti ki, az ellenőrzés 

végrehajtását követően ennek hiányára figyelmeztető üzenetet küld a program. 

 

 
 

A nyomtatvány ettől függetlenül nyomtatható, de a hiba ténye a nyomtatvány alján 

feltüntetésre kerül. 

Bevallás C2) fülön a bevallás C2 része:  

 

2008 adóévre vonatkozó bevallás esetén a C1 lap inaktív (nem tölthető). 
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Bevallás C2 fülén felső részében: 

C2/A) része: A megművelt területek időszaki kimutatása (2008.01.01-ét követően 

keletkezett adó-visszaigénylési jogosultság esetén alkalmazandó) 

 

 
 

A C2/A) rész kitöltése minden esetben kötelező, függetlenül attól, hogy a bevallásban 

feltüntetett  időszakban a jogosult használatában lévő földterületek nagyságában – adott 

művelési ág vonatkozásában – történt-e változás vagy sem.  

A rovatban szereplő oszlopok kitöltésével a jogosult az általa megadott adatok alapján 

számíthatja ki az adott bevallási időszakra vonatkozó, a visszaigénylés alapját képező 

átlagterület nagyságát művelési ágankénti bontásban. 

”a” oszlop  - Használatban lévő ”Földterület (ha)” terület nagysága: 

 

Ebben az oszlopban – az év első napjától vagy a földterület használatba vételének 

időpontjától, a bevallási időszak utolsó napjáig terjedő időintervallumban – a tárgyév első 

napján a jogosult 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: „A 

megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használó mezőgazdasági termelőnél kell 

figyelembe venni.” 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (továbbiakban: 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. 

 

Az egy (naptári) hónapon belül bekövetkező változások figyelembevétele példával 

szemléltetve: 

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 visszaigénylésre. 

  

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 
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jogosult. Tehát az adott hónapra a visszaigénylés alapja 100,00 ha marad, azonban a 

következő hónapban a visszaigénylés alapja már (100+5-10) 95 ha lesz. 

 

Fő szabály :  

 ha egy adott hónapban a használatban lévő földterületben csökkenés és/vagy 

növekedés történik, akkor az adott hónap első napján használatban lévő terület 

nagyságát kell figyelembe venni, viszont 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 kell, hogy kerüljön, azaz ebben az esetben a fenti példából kiindulva az 

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

 

,,b” oszlop – ”Hónapok  száma”: 

 

Ebben az oszlopban 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. 

A 13. sorban a hónapok számát kell összesítve feltüntetni (automatikusan kerül kitöltésre). 

(éves bevallás és IV. negyedéves bevallás esetén a hónapok összege legfeljebb 12, féléves 

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

 

A 14. sorban az átlag hektárt kell feltüntetni (automatikusan kerül kitöltésre). 
 

Átlag terület számítása: 

(„a” oszlop x „b” oszlop) 1 + („a” oszlop x „b” oszlop) 2 + („a” oszlop x „b” oszlop) n,,12 

                                                   b oszlop 

 

Az így kapott igénylési alap kerül átvitelre a C2/B) rész d) oszlopába. 

 

Esetpélda: 

I. példa: 

  

A gazdálkodó 2008-as évre vonatkozóan féléves bevallást kíván benyújtani szántó művelési 

ágban. 

Az év első napján használatában lévő földterület nagysága 10 hektár.  

Február 29-én újabb 10 hektárral bővül a földterület mennyisége.    

Április 30-án a földterületek 5 hektárral csökkenek 15 hektárra, június 30-ig további 

változások nem történnek. 

 

A C2/A táblázat kitöltése a következő: 
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Első sorba feltüntetésre került, hogy január és február hónapban 

összességében két hónapig, 10 hektár terület volt használatában. 

Az első sor „a” rovatába 10 ha, a „b” rovatba 2 került. 

A példa alapján a március és április hónapban 20 hektár 

(10+10=20) földterület került megművelésre. Ennek okán a 

második sor „a” rovatába 20 hektárt, a „b” rovatba 2-t tüntetett 

fel. 

Befejezésként a harmadik sor kitöltésekor 15 hektárt, illetve 2 

írunk be, mivel május, június hónapban 15 hektáron (10+10-

5=15) gazdálkodott. 

 

Az átlaghektárt számítása: az egyes sorokban lévő számpárokat 

összeszorozzuk, majd az így kapott szorzatokat összeadjuk és 

elosztjuk az összes hónap számával. 

 

[(10x2) + (20x2) + (15x2)] / 6 = 15 

                 

 

Esetpélda: 

II. példa: 

 

A gazdálkodó 2008-as évre vonatkozóan féléves bevallást kíván benyújtani szántó művelési 

ágban. 

A gazdálkodónak az év első napján nem volt használatában földterület.  

Január 31-én használatába kerül 10 hektár földterület.   

Április 30-án a földterületek 5 hektárral nőnek 15 hektárra. 

Május 31-én a földterület 10 hektárra csökken. 

 

A C2/A táblázat kitöltése a következő: 

 

 

A gazdálkodó az év első hónapjában földterülettel nem 

rendelkezett ezért azt nem tünteti fel, mivel erre az időszakra 

visszaigénylési jogosultsága nincs. 

Első sorba feltüntetésre került, hogy februártól - áprilisig 

összességében három hónapig, 10 hektár terület volt 

használatában. Az első sor „a” rovatába 10 ha, a „b” rovatba 3 

került. 

A példa alapján a május hónapban 15 hektár (10+5=15) földterület 

került megművelésre. Ennek okán a második sor „a” rovatába 15 

hektárt, a „b” rovatba 1-t tüntetett fel. 

Befejezésként a harmadik sor kitöltésekor 10 hektárt, illetve 1 

írunk be, mivel június hónapban 10 hektáron (10+5-5=10) 

gazdálkodott. 

 

Az átlaghektárt számítása: az egyes sorokban lévő számpárokat 

összeszorozzuk, majd az így kapott szorzatokat összeadjuk és 

elosztjuk az összes hónap számával. 

 

[(10x3) + (15x1) + (10x1)] / 5 = 11 

 

 

Bevallás C2/B) része: Tárgyidőszakban figyelembe vett (vehető) gázolaj 

(2008.01.01-ét követően keletkezett adó-visszaigénylési jogosultság esetén alkalmazandó) 
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A bevallás ezen részében szereplő adatok kizárólag a C2/A) rész, megfelelő rovatainak 

kitöltése mellett kerülhetnek megadásra. 

Azon sorokba (01; 02; 03; 04;05;), amelyekben visszatérítési igényt nem kíván megadni 

adatot nem szabad feltüntetni (0-t; 0,0-t és 0,00-t sem), kivételt képez a program által rögzített 

mezők. 

 

„c” oszlop – ”Igénylési alap (ha)”: 

 

Ebben az oszlopban, valamennyi bevallástípusnál a visszaigénylés alapját képező földterület 

nagyságát (ha) kell feltüntetni két tizedes pontossággal. A C2/A) rész átlag hektár mező 

alapján (automatikusan kerül kitöltésre). 

 

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

támogatást igénybe venni csak az ingatlanügyi hatóság által nyilvántartott földhasználatra 

lehet, ezért jelen visszaigénylés alapja is csak olyan földterület lehet, melyet az ingatlanügyi 

hatóság nyilvántartásba vett. 

A visszaigénylés alapjaként a mezőgazdasági tevékenységet végzőnek fel lehet tüntetni 

valamennyi földterületet, ami a használatában volt tekintettel arra, hogy a termőföld 

hasznosítása nem csupán jog, hanem kötelezettség is, amelyre a Tftv. a termőföld használóját 

kötelezi. A hasznosítási kötelezettséget a termőföld használója két lehetséges módon 

teljesítheti: 

 

1. művelési ág sajátosságainak megfelelő termeléssel hasznosítja; 

2. termelés folytatása nélkül tartja meg a talajvédelmi előírásokat. 

 

Tekintettel arra, hogy mindkét lehetőség teljesítése esetén a visszaigénylés eshetősége 

megnyílik a jogosult részére, a visszaigénylés alapját az a területnagyság fogja adni, melyet az 

ingatlanügyi hatóság nyilvántartásba vett, függetlenül attól, hogy az adott területeken milyen 

munkálatokat végzett. 

Ez az adat az C2/A) részművelési ágakhoz tartozó, és az ott számított átlag terület értékkel 

kell, hogy megegyezzen! 

 

,,d” oszlop – ”Maximálisan visszaigényelhető mennyiség (liter)”: 

 

Ebben az oszlopban kerülnek kiszámításra a visszaigénylés alapját képező maximálisan 

figyelembe vehető gázolajmennyiségek literben az alábbi képlet segítségével: 

 

d oszlop = igénylési alap 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; 
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- éves visszaigénylés esetén 1. 

 

Időszak záró hónap: 

- féléves bevallás esetén 6; 

- III. negyedéves bevallás esetén 9; 

- éves és IV. negyedéves visszaigénylés esetén 12. 

 

A számítást művelési áganként kell elvégezni. A rovat automatikusan kerül kitöltésre. 

 

„e” oszlop  - ”Halmozott tényleges tárgyévi felhasználás (liter) mennyiség”: 

 

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 

visszaigényelhető mennyiséggel (f oszlop). 

 

„f” oszlop – ”Eddig a tárgyévben visszaigényelt mennyiség (liter)”: 

 

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

A III. negyedéves bevallás esetén a féléves bevallás C2/B rovat h. oszlopában megadott 

„halmozott visszaigénylés” mennyiség adatát kell megadni. 

A IV. negyedéves bevallás esetén a III. negyedéves bevallás C2/B rovat h. oszlopában 

megadott „halmozott visszaigénylés” mennyiség adatát kell megadni. 

 

Éves-, és első féléves bevallás esetén a mezőbe 0 (nulla) értéket kell feltüntetni! A mező 

kitöltése esetén a 0,0 és 0,00 jelölés nem alkalmazható.  

 

„g” oszlop – ”Tárgyidőszaki visszaigénylés (liter) mennyisége”: 

 

Ebben az oszlopban kerül feltüntetésre az a gázolaj mennyiség, mely a visszaigényelhető 

jövedéki adó alapját képezi (automatikusan kerül kitöltésre).  

 

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

maximálisan felhasználható mennyiséget (lásd. ”d” oszlop), akkor a maximálisan 

felhasználható mennyiséget csökkenteni kell az ”Eddig a tárgyévben visszaigényelt 

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

visszaigénylés rovatba. 

 

Amennyiben a halmozott tényleges tárgyévi felhasználás (lásd. ”e” oszlop) kevesebb, mint a 

maximálisan felhasználható mennyiség (lásd. ”d” oszlop), akkor a halmozott tényleges 

tárgyévi felhasználás mennyiségét (lásd. ”e” oszlop) kell csökkenteni az eddig a tárgyévben 

visszaigényelt mennyiséggel (lásd. ”f” oszlop). Az így kapott mennyiséget kell feltüntetni a 

tárgyidőszaki visszaigénylés rovatba. 

 

„h” oszlop – ”Halmozott visszaigénylés (liter)”: 

 

Ebben az oszlopban kerül feltüntetésre az eddig a tárgyévben visszaigényelt mennyiség  

(lásd. ”f” oszlop) és tárgyidőszaki visszaigénylés (lásd. ”g” oszlop) mennyiségének összege. 

 

Ezek az adatok fogják képezni a III. és a IV. negyedéves bevallás eddig a tárgyévben 

visszaigényelt mennyiségét (lásd. ”f” oszlop).   

A rovat automatikusan kerül kitöltésre. 
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A 6-os sorban Agrárgazdaság összesen rovatban feltüntetett liter mennyiség képezi alapját a 

D) rész ”b” oszlopának. 

 

Önrevízió esetén 

A korábban benyújtott és a vámhatóság által elfogadott adóbevallás adatai önrevízióval 

javíthatók. Az önrevízió benyújtására vonatkozóan az Art. rendelkezései az irányadóak. 

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

válik szükségessé, akkor azt az alábbiak szerint lehet elvégezni: 

 

C2/A „Megművelt területek időszaki kimutatása” rovatban önrevízió esetén mindig a 

helyes adatokkal kell feltüntetni az adott időszakra vonatkozóan, mivel az innen származtatott 

átlag hektár mennyiség képezi a C2/B rovat számításának alapját. 

Ha például a C2/A rovatban az alapbevallásban arról nyilatkozott az alany, hogy 100 hektár 

terület volt a birtokában és azt 6 hónapig művelte. A gazdálkodó által végzett ellenőrzés során 

megállapításra kerül, hogy a valóságban ettől eltérő területnagysággal vagy idő 

intervallummal adták 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. Ha az alap bevallás adatiban több művelési ág is 

szerepelt az önrevízióban csak a hibás művelési ág vonatkozásában kell kitölteni a C2/A) 

rovatait. Ha az önrevízió az alap bevallás a C2/A) részét érinti csak, akkor az önrevíziónak is 

csak a C2/A) részét kell kitölteni.  

 

C2/B) „Tárgyidőszakban figyelembe vett (vehető) gázolaj”  
Ha az önrevízió érinti a C2/B) részben megadott adatokat akkor a C2/A) rész kitöltése 

kötelező. 

Az igénylési alap és maximálisan figyelembe vehető gázolaj mennyisége automatikusan 

kitöltésre kerül a C2/A) részben megadott adatok alapján.  

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

művelési ágra vonatkozó tényleges gázolaj felhasználás mennyiségét. 

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

visszaigénylés (liter)” mennyiségét kell feltüntetni. 

A „Tárgyidőszaki visszaigénylés (liter)” rovatba előjel helyesen azt a mennyiséget kell 

megadni, amely a „Maximálisan visszaigényelhető”, vagy ha 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. 

 

Példa:   
 

I.) Többlet visszaigénylés / Túligénylés esetén 

 

 
 

II.) Fenmaradó igényjogosultság érvényesítése esetén 
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Bevallás D) része a D. pótlap fül: 

 

Jövedéki adó megállapítása 

 

 
 

A bevallás D) részében a tárgyidőszakban visszaigényelhető adó összegét kell bevallani. A 

visszaigényelhető adó összegét az adott időszakban ténylegesen felhasznált gázolaj beszerzési 

évének („a” oszlop) feltüntetésével a C2/B rész g) oszlop [6. sorban szereplő „Agrárgazdaság 

összesen” rovatban figyelembe vett (vehető) gázolaj mennyisége és adómértéke („c” oszlop) 
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szorzataként forintban kell megállapítani úgy, hogy 49 fillérig lefelé, míg 50 fillértől felfelé 

kell kerekíteni, illetve a „d” oszlophoz tartozó rovatban szerepeltetni. A („a” oszlop) megadott 

évszámhoz a („c” oszlop) a választható adómértékek felajánlásra kerülnek. 

Önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel helyesbített és az eredeti bevallásban visszaigényelt 

adó összegének különbözetét kell az előzőek szerint megállapítani, illetve a „d” oszlophoz 

tartozó rovatban szerepeltetni. Ha az eredeti bevallásban visszaigényelt (levont) adó összege 

meghaladja az önellenőrzéssel helyesbített adó összegét a különbözet elé „-” előjelet kell írni.  

 

Az adómértéket tartalmazó táblázat megtalálható a kitöltési útmutató 3. oldalán. 
 

„a” oszlop - Ebben az oszlopban a visszaigénylésnél figyelembe vett gázolaj beszerzésének 

évszámát kell feltüntetni. 

„b” oszlop - Ebben az oszlopban a visszaigénylésnél figyelembe vett gázolaj liter 

mennyiségét kell feltüntetni. 

„c” oszlop - Ebben az oszlopban a visszaigénylési időszakban a számla szerinti teljesítés 

időpontjában hatályos, legalacsonyabb jövedéki-adó mértékek 80 %-át kell kéttizedes 

pontossággal forintban feltüntetni. 

 „d” oszlop - Ebben az oszlopban a visszaigénylésnél figyelembe vett adó összegét kell 

feltüntetni forintban. Ebben a sorban a visszaigénylésnél figyelembe vett (figyelembe vehető) 

adó összegét a 1-31. sorokhoz tartozó „d” rovatokban szereplő adatok összesítésével ezer 

forintban kell feltüntetni úgy, hogy 499 forintig lefelé, míg 500 forinttól felfelé kell 

kerekíteni. 

Önellenőrzés esetén az adó összegeket előjelhelyesen kell összesíteni. Ha az összevonás 

eredménye negatív szám, a „-” előjelet az összesített összeg elé kell írni. 

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 tizedesjegy 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. Az adózó az önellenőrzéssel megállapított, helyesbített 

adó bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a jogosulatlanul igénybe vett 

adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig esedékes 

késedelmi pótlék alól. Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot 

nem kell felszámítani.  

 

Bevallás E) része a E pótlap fülön: 
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A bevallás E) részében a visszaigénylőnek a fennálló köztartozásairól kell nyilatkoznia.  

Ha nincs tartozása, akkor az 1 sorhoz tartozó kódkockában, ha van tartozása, akkor a 2. 

sorhoz tartozó kódkockában kell X jelet tenni. Köztartozás esetén a nyilatkozat részben annak 

a hatóságnak kell a nevét, kódját szerepeltetni, amellyel szemben a tartozás fennáll.  

A számlavezető pénzintézet rovatában a tartozást nyilvántartó hatóság által a megfizetés  

céljára megjelölt számlavezető (pénzintézet) nevét és a tartozást nyilvántartó hatóság 

számlájának pénzforgalmi jelzőszámát kell feltüntetni.  

 

Bevallás F) része a F.G. pótlap fülön: 

 

 
 

A bevallás F) részében a visszaigénylőnek a nevét, adószámát vagy adóazonosító jelét,  

valamint a számlajegyzék lapszámát automatikusan kitölti a program.  
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Bevallás G) része a F.G. pótlap fülön: 

 

G) Számlajegyzék 

 

 

A G) Számlajegyzék rovatba a D) rész b) oszlopában rögzített gázolaj mennyiség elejéig kell 

rögzíteni számlákat - illetve azon feltüntetett gázolaj mennyiséget. 

Ebben a részben a visszaigénylőnek a visszaigénylés alapjául szolgáló számlán feltüntetett 

számlát kiállító adószáma első nyolc pozícióját („a” oszlop), a számla típusát („b” oszlop), a 

fajtakódot („c” oszlop), a számla számát („d” oszlop), a számla keltét („e” oszlop), a számlán 

szereplő gázolaj liter mennyiségét („f” oszlop), illetve a számla végösszegét („g” oszlop) kell 

feltüntetni.  

 

A számla kelte alatt („e” oszlop) egyszerűsített számla esetén a számla kiállításának napját, 

egyéb számla esetében a teljesítés időpontját kell érteni.  

 

A „b” és „c” oszlop értéklistás, itt kell kiválasztani a megfelelő adatokat a lenyíló mező 

értéklistái alapján. 
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A bevallás G) számlajegyzék rovatában a számla típusát („b” oszlop) a bevalláshoz tartozó 

számla alapján kell kiválasztani. 

Típusai az alábbiak:  

 G Gázolaj számla, 

 B Bérmunka számla, 

 Z Záradékolt részszámla  

 

- G Gázolaj számla esetében, a üzemanyag töltő állomás / nagykereskedelmi üzemanyag  

kereskedő által kibocsátott számlát kell (kiválasztani) rögzíteni. 

- B Bérmunka számla esetében, a bérmunkát végző gazdálkodó által kibocsátott számlát kell 

(kiválasztani) 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 fedezetére. Továbbá azon számlát kell ellátni ilyen jelöléssel, amely egy korábbi 

bevallásban kapott résszámla jelölést az előzőekben leírtak okán. 

 

Példa: 

Tételezzük fel, hogy a bevallás D) rész „Gázolaj mennyisége” oszlopban, illetve a C2/B) rész 

„Tárgyidőszaki visszaigényelt mennyiség (liter)” oszlopban feltüntetett mennyiség 1000 liter. 

A felhasználásunkat 3 db 450 litert igazoló számlával támaszuk alá. A számlákat keltük 

szerint kezdjük rögzíteni, először a legkorábbit majd a többit. Az első két számla 

összmennyisége 900 liter, így a 3. számlából már csak 100 litert kell rögzítenünk. A harmadik 

számla jelölésének „Z” záradékolt számla jelet adunk függetlenül attól, hogy az bérmunka 

vagy gázolaj számla. A számla rögzítése során csak akkora mennyiséget tüntetünk fel, mint 

amennyi a bevallásunk alátámasztásához kell, jelen esetben 100 liter a számla többi adatát az 

azon szereplő adatokkal rögzítjük. A „Z” jellel ellátott számlán a maradvány mennyiséget 

következő bevallásban lehet szerepeltetni, ilyen esetben célszerű a rögzítést a záradékolt 

számlával kezdeni.  

FIGYELEM! : A részben felhasznált „Z” jellel ellátott bérmunkaszámlák csak az adott évben 

használhatók fel, míg a gázolaj számlák maradvány liter mennyisége a következő év(-ek)re 

átvihető. 
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A fajta kód ”c” oszlop jobb felső sarkában a piros háromszög figyelmeztet, hogy a rovat 

értéklistát tartalmaz. 

 

Gázolaj vásárlásakor megfizetett jövedéki adó tartalom kimunkálását: 

a ”Fajta kód ”c” oszlop” lenyíló mezőjében kell feltüntetni a számla kibocsátó által a gázolaj 

beszerzési illetve bérmunka számlákon feltüntetett [termék vámtarifa szám, kéntartalom és 

adómérték (jövedéki adó) tartalom] adatok alapján.  

Lásd a lent ábra szerint: 
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Felhívjuk a Tisztelt Visszaigénylők figyelmét, hogy a számla kibocsátók által — a pénzügyi 

bizonylatokon lévő számlaszám rovatban lévő: szám/betű — karaktereket a bevallás  

G) számlajegyzék számla szám d) rovat mezőiben teljes hosszúságban az eredeti adatokkal 

megegyező formában kell rögzíteni!  

 

 
 

A visszaigénylő birtokában lévő eredeti pénzügyi bizonylatokat az ide tartozó / Záradékolt 

részszámla / számlákat is a megfelelő adóbevallással együtt kell őrizni. Az adózó által a 

számlajegyzéken szereplő, de csak részbeni felhasználásra a vámhatósághoz benyújtott és 

Záradékolt részszámlaként felhasználni kért gázolaj üzemanyag felhasznált illetve a 

maradvány gázolaj üzemanyag összegét (maradvány értéket) fel kell tüntetnie. 

 

Bevallás G) része lap alja a F.G. pótlap fülön: 

 

 
 

Az oldal alján található összesítő mezőket a program automatikusan számolja.  

 

Nagymennyiségű adat esetén, ha a pótlap is betelik, akkor új lap kérhető a képernyő  

jobb felső sarkában található kezelőfelület segítségével. A maximálisan tölthető lapszám 99.  

A kezelőfelületen elvégezhető a törlés és több lap esetén a nyilakkal lehet navigálni a lapok 

között.  
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Bevallás P4 rész: 4) Pótlap Mezőgazdasági adóbevallás igazoló okmány adatok: 

 

 
 

A mezőgazdasági visszaigénylőnek megadott rovatok helyes és maradéktalan kitöltésével kell 

a hatósági igazolásokra vonatkozó adatokat megadnia az adóalanynak. Tekintettel arra, hogy 

az e-Jövedéki adóbevallás során a bevallás mellékleti nem kerülnek benyújtásra azokat a 

megadott iratőrzési helyen kell a vámhatóság részére kell bocsátani az ellenőrzések 

végrehajtása érdekében. Ebben az esetben a jelen verzió használatával az e-jövedéki 

adóbevallás — a *.kr fájl — formátumban csak elektronikus úton kerül benyújtásra. 

 

Mezőgazdasági adóbevallás igazoló okmány adatok: 

A rovatok adattartalma: 

 
 
 Okmány típusa: 
 Az Okm. tip. (a) mezőben a piros háromszög beviteli mezőre kattintva a C.D) 

fülön rögzített művelési ágaknak megfelelő igazolási típus választható. 

 

o 0108 - A megművelt földterületen elvégzett munkálatok helye szerinti  

illetékes Megyei (Megyeszékhelyi) Földhivatal igazolása, 

o 0209 - Az erdő fekvése szerint illetékes Állami Erdészeti Szolgálat 

Igazgatóság igazolása 

o 0310 - A halastó fekvése szerint illetékes Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazolása.  

o 0411 - A szarvasmarha tartás helye szerinti Megyei (Megyeszékhelyi) 

Földhivatal igazolása, 
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Amennyiben több jogcímen veszi igény a visszaigénylési jogosultsága alapján a jövedéki adó 

visszaigénylést, abban az esetben valamennyi igazolást rögzítenie kell a visszaigénylőnek 

(felhasználónak) újabb tételsort kell kitöltenie. 

 
 Száma:  a hatósági igazoláson szereplő iktató szám rovatában szereplő ott feltüntetett 

irat azonosító számát kell teljes hosszúságban rögzíteni. 

  Kelte: a hatósági igazoláson kiállítást hitelesítő aláírása felett feltüntetett  

dátumoz év, hó nap megadásával  (Pld. 2007.07.15, ÉÉÉÉ.HH.NN) kell rögzíteni. 

 Kiállító szerv: A lenyíló mezőből a kiállító szervet ki kell választani. 

 

 
 

A tételsorhoz a bevallás benyújtásakor a visszaigénylő birtokában lévő és az általa a  

tételsorhoz (okmánytípushoz) tartozó hatóság a ”Kiállító szerv” (d) mezőben a piros  

háromszög beviteli mezőre kattintva az a szakigazgatási szerv vagy hatóság választható 

ki. (Pld.: Okm. típ. (a) 0108 - A területileg illetékes földművelési hivatal igazolása esetén  

  F07 Fővárosi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) 

 

A rovatok kitöltése kötelező! 

 

A részben vagy teles egészben hibásan vagy hiányosan történt rögzítés esetén a  

regionális ellenőrzési központ nem tudja elfogadni a visszaigénylő adóbevallását.  

 

Ellenőrzés:  

 

A kitöltés során a beépített ellenőrzéseknek köszönhetően már az adat beírásakor egy külön  

ablakban hibaüzenettel jelez a program, ha valami hibát észlel ill. figyelmeztet a helytelen  

kitöltésre. A megjelenő hibaüzenet esetén választani lehet, hogy javítjuk a hibát vagy javítás 

nélkül tovább léphetünk.  

 

Az ellenőrzéseket a rovat kitöltése után a billentyűzeten az ” Enter ” gombbal lehet aktiválni.  

A kitöltés befejezése után le kell futtatni az ellenőrzést, amelyet a kék pipa ikonnal  

kezdeményezhetünk illetve az menüből is elérhető.  
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Ebben az esetben az alábbi ablak jelenik meg. 

 

 
 

Ha hibákat talál a program, akkor azokat soronként felsorolja.  

 

 
 

A megjelenő párbeszéd ablakban szereplő hibaüzenet valamint az ott szereplő információk 

segítséget nyújtanak a tévesen vagy hibásan rögzített adatok kijavításához. 

 

 
 

A program ezen párbeszéd ablakában megjelenő üzenet pld. a C1, C2 illetve D fülön hibásan 

rögzített adómértékkel történő adat megadásáról tájékoztat. 

 

Természetesen az B) rovatban szereplő Bevallási időszak végső dátumánál újabb  

adómérték illetve gázolaj beszerzési vagy bérmunka számla rögzítésé után is hibaüzenetet  

láthatunk az ellenőrzés kezdeményezése és lefutása után.  
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A hibátlanul kitöltött nyomtatvány esetén  „A nyomtatvány ellenőrzése” párbeszédablakban 

nem jelenik meg hibaüzenet. 

 

 
 

A kitöltés során a beépített ellenőrzéseknek köszönhetően már az adat beírásakor egy külön  

ablakban hibaüzenettel jelez a program, ha valami hibát észlel ill. figyelmeztet a helytelen  

kitöltésre. A megjelenő hibaüzenet esetén választani lehet, hogy javítjuk a hibát vagy javítás 

nélkül tovább léphetünk.  

 

Hibátlanul kitöltött nyomtatvány elektronikus feladása illetve a titkosított  KR 
fájl létrehozása: 
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A titkosított file elérési útja:  
c:\Program Files\Abev 2006\eKuldes\KR\Kuldendo\J04_AGROSZOLG 
BT_f6v4kdk1.kr  
 

A telepített program az alábbi helyen tárolja a XML fájlt. 

 

 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibátlan adóbevallás illetve a hibásan kiállított bevallás 

esetében is mód nyílik a bevallás ” Elektronikus feladására ” és a küldendő KR fájl 

létrehozására. 

 
Javasoljuk a hiba kijavítását, mert ezzel az elintézési határidő lerövidül. A program hibásan 

rögzített javítást el nem végzők esetében az ”Elektronikus feladás” menüpont aktív marad, de 

több alaklommal is figyelmeztető üzenet kerül megjelenítésre a párbeszéd ablakokban. 
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Nyomtatás:  

 

Az adóbevallás papír alapú benyújtásához illetve az ilyen módon történő megőrzéséhez  

biztosított az adóbevallás ezen menüjéből történő nyomtatási lehetősége. 

 

2007. december 31-ig:     2008. január 01-től:  

 

   
 

Fontos, hogy amennyiben az ellenőrzés elhagyásával történik a nyomtatás, 
a program minden oldal aljára rányomtatja, hogy a bevallás „Hibás”.  
Ebben az esetben a Regionális Ellenőrzési Központ nem tudja elfogadni a  
bevallást.  
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A helyes kitöltés eredményeként az „Ellenőrzött” szó kerül a kinyomtatott 
adóbevallási oldal aljára.  
 
A példánkban szereplő titkosított file elérési útja:  
c:\Program Files\Abev 2006\eKuldes\KR\Kuldendo\J04_AGROSZOLG BT_f6v4kdk1.kr 

 
A telepített Abev 2006 program az alábbi helyen tárolja a KR fájlt: 
 

 
 

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központok elérhetőségei 

 
Regionális Ellenőrzési Központ Budapest 

1135 Budapest, Frangepán u. 87. •  
Levelezési cím: 1558 Budapest, Pf.: 190 
Telefon: +36 (1) 236-5700 • Fax: +36 (1) 236-5758 
 

Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 

8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 16-18. • 
Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 33  
Telefon: +36 (22) 22/512-280  • Fax: +36 (22) 22/512-299 
 
Regionális Ellenőrzési Központ Győr 

9000 Győr, Eszperantó u. 38. •  
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf.: 303 
Telefon: +36 (96) 313-820; 318-522 • Fax: +36 (96) 311-164 
 
Regionális Ellenőrzési Központ Pécs 

7623 Pécs, Megyeri u. 26. •  
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 292 
Telefon: +36 (72) 503-040 • Fax: +36 (72) 503-039 
 
Regionális Ellenőrzési Központ Miskolc 

3530 Miskolc, Széchenyi út 10. Pf. 28  •  
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 28. Telefon: +36 (46) 518-741; +36 (46) 518-740 • 
Fax: +36 (46) 518-741 
 
Regionális Ellenőrzési Központ Nyíregyháza 

4400 Nyíregyháza, Luther u. 3. II. emelet •  
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 356 
Telefon: +36 (42) 506-768 • Fax: +36 (42) 506-769 
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Regionális Ellenőrzési Központ Kecskemét 

6000 Kecskemét, Kurucz körút 14. •  
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 303 
Telefon: +36 (76) 502-500 • Fax: +36 (76) 486-845 

 
 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága  
 
 
 
 
 
 


