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KÉRELEM
vámhatósági nyilvántartásba vételhez
a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez
Új kérelem

Módosítás

Módosítás esetén hivatkozási szám:

………………….…………

I. Személyi adatok
1. Egyéni vállalkozó esetében:
1.1. VPID szám (amennyiben már rendelkezik vele):
1.2. Neve:
1.3. Születési helye, ideje:
1.4. Anyja neve:
1.5. Állampolgársága:
1.6. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):
1.7. Székhelye (ennek hiányában levelezési címe):
1.8. Személyazonosító igazolvány száma:
1.9. Vállalkozói igazolvány száma, kelte, kiadó hatóság megnevezése:
1.10. Adószáma (11 hosszan):

-

-

-

-

1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a
számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése,
fiókja, számlaszáma:
2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében:
2.1. VPID szám (amennyiben már rendelkezik vele):
2.2. Neve (elnevezése):
2.3. Rövidített neve:
2.4. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:
2.5. Székhelye (ennek hiányában telephelye):
2.6. Adószáma (11 hosszan):
2.7. Közösségi adószáma (amennyiben van):
2.8. Egységes statisztikai jelzőszáma:
2.9. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a
számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:
2.10. Levelezési címe:
2.11. AEO tanúsítvány száma
2.12. A képviseletre jogosult
2.12.1. Neve:
2.12.2. Születési helye, ideje:
2.12.3. Anyja neve:
2.12.4. Állampolgársága:
2.12.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):
2.12.6. Személyazonosító igazolvány (útlevél)
száma:

3. Külföldi vállalkozó / vállalkozás pénzügyi képviselője esetében:
2.1. VPID szám (amennyiben már rendelkezik vele):
2.2. Neve (elnevezése):
2.3. Rövidített neve:
2.4. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:
2.5. Székhelye (ennek hiányában telephelye):
2.6. Adószáma:
2.7. Egységes statisztikai jelzőszáma:
2.8. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a
számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:
2.9. Levelezési címe:
2.10. A képviseletre jogosult
2.10.1. Neve:
2.10.2. Születési helye, ideje:
2.10.3. Anyja neve:
2.10.4. Állampolgársága:
2.10.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):
2.10.6. Személyazonosító igazolvány (útlevél)
száma:

II. A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti üzemanyagkártya használatára vonatkozó adatok
1. Az üzemanyagkártya kibocsátó(k) neve (elnevezése):

III. A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti telephelyre vonatkozó adatok
1. Telephely címe:
2. Telephely helyrajzi száma:
3. Telephely használati jogcíme:
3.1. Bérleti szerződés határozott időtartamra
(tól-ig):
3.2. Bérleti szerződés határozatlan időtartamra:
3.3. Saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:

IV. Csatolt okmány másolatok és pótlapok darabszáma:
Társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) vagy a vállalkozói igazolvány

db

A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat

db

Az adó-visszaigénylési jog érvényesítésével érintett kereskedelmi járművek forgalmi engedélye, bérelt kereskedelmi
jármű esetén a bérleti szerződés:

db

A közúti árufuvarozási, illetve személyszállítási tevékenység folytatására jogosító engedély

db

Az üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződés (a Jöt. 57/C. §. ((1) bekezdés a) pontja szerinti esetben)

db

Pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselővel kötött szerződés

db

I. számú Pótlap (a kereskedelmi járműre/járművekre vonatkozó adatokról)

db

II. számú Pótlap (A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti telephelyre vonatkozó adatokról)

db

Kelt:
…………………………..................................................
a kérelmező/pénzügyi képviselő aláírása (bélyegzője)

.......... sorszám

I. számú pótlap
a vámhatósági nyilvántartásba vételhez
a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez
III. A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti telephelyre vonatkozó adatok
1. Telephely címe:
2. Telephely helyrajzi száma:
3. Telephely használati jogcíme:
3.1. Bérleti szerződés határozott időtartamra
(tól-ig):
3.2. Bérleti szerződés határozatlan időtartamra:
3.3. Saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:

III. A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti telephelyre vonatkozó adatok
1. Telephely címe:
2. Telephely helyrajzi száma:
3. Telephely használati jogcíme:
3.1. Bérleti szerződés határozott időtartamra
(tól-ig):
3.2. Bérleti szerződés határozatlan időtartamra:
3.3. Saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:

III. A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti telephelyre vonatkozó adatok
1. Telephely címe:
2. Telephely helyrajzi száma:
3. Telephely használati jogcíme:
3.1. Bérleti szerződés határozott időtartamra
(tól-ig):
3.2. Bérleti szerződés határozatlan időtartamra:
3.3. Saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:

III. A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti telephelyre vonatkozó adatok
1. Telephely címe:
2. Telephely helyrajzi száma:
3. Telephely használati jogcíme:
3.1. Bérleti szerződés határozott időtartamra
(tól-ig):
3.2. Bérleti szerződés határozatlan időtartamra:
3.3. Saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:

.......... sorszám

II. számú pótlap
a vámhatósági nyilvántartásba vételhez
a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez
V. A kereskedelmi járműre/járművekre vonatkozó adatok

Kereskedelmi jármű
rendszáma

Kereskedelmi jármű üzembentartója,
– bérelt kereskedelmi jármű esetén – bérbevevője

Kitöltési útmutató
a Kérelem
vámhatósági nyilvántartásba vételhez
a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez
elnevezésű nyomtatványhoz
Jogszabályi háttér:
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 57/C. §-a az alábbiak szerint szabályozza
a kereskedelmi gázolaj visszaigénylését:
57/C. § (1) A beszerzéskor megfizetett adóból
a) az üzemanyagtöltő-állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával megvásárolt,
b) a (2) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített - a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a
tankoló jármű kilométeróra állását rögzítő - üzemanyag-tankoló automatával ellátott
üzemanyagtartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött
kereskedelmi gázolaj után literenként 6,50 Ft visszaigényelhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre - figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is a 7. § 51. pontjában meghatározott gépjármű vagy nyerges járműszerelvény (a továbbiakban
együtt: kereskedelmi jármű) vámhatóság által e célból nyilvántartásba vett üzembentartója, illetve - bérelt kereskedelmi jármű esetében - bérbe vevője jogosult. A jogosult a nyilvántartásba
vétel iráni kérelmet az adóvisszaigénylési jogosultság első ízben történő érvényesítése előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani a vámhatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogosult
adószámát, valamint képviselője természetes személyazonosító adatait, személyazonosításra alkalmas okmányának számát. A jogosult a vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását haladéktalanul köteles a vámhatósághoz bejelenteni.
(3) A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező, kereskedelmi járművet
üzemeltető személy esetében e § rendelkezése a más tagállamban vagy EFTA-országban (azaz
Norvégiában, Svájcban, Liechtensteinben vagy Izlandon) regisztrált és ott kiadott nemzetközi
fuvarozási engedéllyel rendelkező személyre alkalmazható.
(4) Az adó-visszaigénylési jog
a) az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben az adó-visszaigénylésre jogosult által megvásárolt gázolaj beszerzéséről a kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát és kilométeróra állását is tartalmazó számla birtokában, illetve

b) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a telephelyen történt tankolásokat dátum, menynyiség, forgalmi rendszám, kereskedelmi jármű kilométeróra állását részletező kimutatással dokumentálva
érvényesíthető.
(5) Az adó-visszaigénylési jog a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás napján keletkezik,
és legfeljebb a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás hónapját követő 12 hónapon belül
érvényesíthető.
(6) Az adó-visszaigénylésre jogosult az adó-visszaigénylést - a 48. § (13) bekezdésében foglaltaktól eltérően - választása szerint az adott évre vonatkozóan
a) évente, legkorábban a tárgyévet követő év január hónapjának 20. napjától, vagy
b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától
igényelheti.
A Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (a továbbiakban: JötR.) a nyilvántartásba vétellel és visszaigényléssel kapcsolatosan az alábbi részletszabályokat tartalmazza:
114/B. § (1) a Jöt. 57/C. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételhez a kérelmet a 24/A. számú melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani a vámhatósághoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell
a) a társasági szerződést (alapító okiratot, alapszabályt) vagy a vállalkozói igazolványt;
b) a Jöt. 57/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot;
c) az adó-visszaigénylési jog érvényesítésével érintett kereskedelmi járművek forgalmi engedélyét, bérelt kereskedelmi jármű esetén a bérleti szerződést;
d) a közúti árufuvarozási, illetve személyszállítási tevékenység folytatására jogosító engedélyt;
e) – a Jöt. 57/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben – az üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződést;
f) pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselővel kötött szerződést.
(3) A kérelmezőnek – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a (2) bekezdésben foglalt okiratokat,
bizonylatokat elegendő másolatban a kérelemhez csatolni. A belföldön székhellyel, telephellyel
vagy fiókteleppel nem rendelkező, kereskedelmi járművet üzemeltető személynek a (2) bekezdésben foglalt okiratok hiteles fordítását vagy azok rövid magyar nyelvű kivonatát is csatolni kell a
kérelemhez.
(4) A kérelmezőnek nem kell csatolnia a (2) bekezdés a), c)-d) pontja szerinti dokumentumokat,
ha a Közösségi Vámkódexről szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 5a. cikke
szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal (a továbbiakban: AEO tanúsítvány) rendelkezik. A kérelemnek tartalmaznia kell az AEO tanúsítvány számát.

(5) A kérelemben megadott adatok változását a 24/A. számú melléklet szerinti adattartalommal
kell a vámhatósághoz bejelenteni.
(6) A vámhatóság a nyilvántartásba vételt, illetve a változások visszaigazolását a benyújtástól
számított 15 napon belül teljesíti.
(7) A Jöt. 57/C. §-ában meghatározott esetekben – az elektronikusan benyújtott bevallás kivételével – az adó-visszaigényléshez benyújtandó okmány
a) a Jöt. 57/C.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gázolaj adózottan történt beszerzését a beszerzés helye és időpontja szerint is részletező, az üzemanyagkártya kibocsátója
által kiállított számla másolati példánya,
b) a Jöt. 57/C.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ott meghatározott kimutatás.”

A visszaigénylés benyújtását megelőző vámhatósági nyilvántartásba vétel:
Kérelem benyújtásának módja, helye, időpontja:
A nyilvántartásba vételi kérelmet – jelen nyomtatvány kitöltését követően – kell postai úton
vagy személyesen 1 példányban benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a visszaigénylésre jogosult székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságához.
A Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező kérelmező nyilvántartásba vételét a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
végzi. (Az igazgatóságok címét a http://vam.gov.hu oldal főlapján lévő „A NAV vámszervei”
linken érhetik el.
A kérelmet az adóvisszaigénylési jogosultság első ízben történő érvényesítése előtt legalább 30
nappal köteles benyújtani, azonban – a Jöt. 128/C. § (5) bekezdésére tekintettel – amennyiben a
Jöt. 57/C. § (2)–(3) bekezdése szerinti jogosult az adóvisszaigénylési jogosultságát 2011. első
negyedévére is érvényesíteni kívánja, a 57/C. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet legkésőbb 2011. február 15-éig kell benyújtania a vámhatósághoz.
Ugyanezen nyomtatványt kell használni a kérelemben szereplő adatokban történt változás bejelentésére is.
Csatolandó okmányok:
A kérelemhez a JötR. foglalt alábbi okmányok másolati példányának benyújtása szükséges:
a) Társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) vagy a vállalkozói igazolvány;
b) A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat;
c) Az adó-visszaigénylési jog érvényesítésével érintett kereskedelmi járművek forgalmi engedélye, bérelt kereskedelmi jármű esetén a bérleti szerződés;
d) A közúti árufuvarozási, illetve személyszállítási tevékenység folytatására jogosító engedély;

e) Az üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződés (a Jöt. 57/C. §. ((1) bekezdés a)
pontja szerinti esetben);
f) Pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselővel kötött szerződés;
A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező, kereskedelmi járművet
üzemeltető személyek a fenti okiratok hiteles fordítását vagy azok rövid magyar nyelvű kivonatát is kötelesek csatolni a kérelemhez.
A kérelemhez nem kell csatolni a fenti dokumentumok közül az a), c) és d) pontban szereplőket,
amennyiben a kérelmező a Közösségi Vámkódexről szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal (AEO tanúsítvány)
rendelkezik. Ebben az esetben az AEO tanúsítvány számát a kérelemben fel kell tüntetni.
A nyilvántartásba vételi kérelem nyomtatvány kitöltése:
I. Személyi adatok
Amennyiben a kérelmező már rendelkezik a vámhatóság által kiadott vámhatósági regisztrációs
számmal (a továbbiakban: VPID) a „Személyi adatok” rovatban elegendő az alábbi rovatok kitöltése:
1. Egyéni vállalkozó esetében:
1.1. VPID szám:
1.2. Neve:
1.7. Székhelye (ennek hiányában levelezési címe):
2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében:
2.1. VPID szám:
2.2. Neve (elnevezése):
2.5. Székhelye (ennek hiányában telephelye):
2.10. AEO tanúsítvány száma
2.11. A képviseletre jogosult
2.11.1. Neve:
2.11.2. Születési helye, ideje:
2.11.3. Anyja neve:
2.11.4. Állampolgársága:
2.11.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):
2.11.6. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:
3. Külföldi vállalkozó / vállalkozás pénzügyi képviselője esetében:
2.1. VPID szám:
2.2. Neve (elnevezése):
2.5. Székhelye (ennek hiányában telephelye):
2.10. A képviseletre jogosult

2.10.1. Neve:
2.10.2. Születési helye, ideje:
2.10.3. Anyja neve:
2.10.4. Állampolgársága:
2.10.5. Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):
2.10.6. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:
Abban az esetben, ha a kérelmező VPID számmal nem rendelkezik, valamennyi személyi
adatot meg kell adnia, melyek alapján az illetékes megyei igazgatóság a VPID számot hivatalból kiadja.
II. A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti üzemanyagkártya használatára vonatkozó adatok
Ebben a rovatban kell megadni annak a gazdálkodónak a nevét, amellyel a kérelemhez mellékelt
üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződés megkötésre került.
III. A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti telephelyre vonatkozó adatok
Amennyiben az adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyag-tárolásra
rendszeresített – a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármű kilométeróra
állását rögzítő – üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból, elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött kereskedelmi gázolajat használ fel, ebben a rovatban kell a telephely adatait megadni.
Több telephely megadására az I. számú pótlapon van lehetőség.
IV. Csatolt okmány másolatok és pótlapok darabszáma:
A rovatban felsorolt csatolt okmány másolatok, illetve pótlapok darabszámát kell megadni.
V. A kereskedelmi járműre/járművekre vonatkozó adatok
A II. számú pótlapon szereplő rovatok azon járművek adatainak megadásár szolgálnak, melyre a
visszaigénylési jogot érvényesíteni kívánja majd.

