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Jövedéki Hírlevél
Mi található
a 9/2010. számban?
Motorfejlesztés és a kereskedelmi
gázolaj adókedvezménye
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó- és
járuléktörvények, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az
európai
közösségi
jogharmonizációs
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CXXIII. törvény 2010. november
19-én a Magyar Közlöny 177. számában
került kihirdetésre. A kihirdetett jogszabály
módosította a jövedéki adóról és a jövedéki
termékek
forgalmazásának
különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvényt
(a
továbbiakban:
jövedéki
adótörvény). A módosítás érinti többek között
az
adó-visszaigénylések
körét
(motorfejlesztés, kereskedelmi gázolaj) is az
alábbiak szerint.
Motorfejlesztés adókedvezménye
A jövedéki adótörvény 2011. január 1-jétől az
energiatermékek és a villamos energia
közösségi
adóztatási
keretének
átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi
Irányelv 15. cikkének a) pontjával
összhangban lehetővé teszi, hogy az
üzemanyagoknak a környezetet jobban
kímélő motorok technológiai fejlesztésével
foglalkozó kísérleti projektek területén való
felhasználása után vissza lehessen igényelni a
jövedéki adót az állami támogatásra
vonatkozó
szabályok
(800/2008/EK
bizottsági rendelet) figyelembevételével.

A motorfejlesztést, azaz a kísérleti fejlesztés
keretében a környezetet jobban kímélő
motorokkal
kapcsolatos
technológiai
fejlesztést megvalósító személy (gazdálkodó
szervezet) a helyhez kötött, próbapadon
tesztelt motorokban felhasznált (2010.
december
31-ét
követően
beszerzett)
üzemanyag után a beszerzéskor megfizetett
jövedéki adót visszaigényelheti. Az adóvisszaigénylés legfeljebb a motorfejlesztés
során ténylegesen felmerült költség 25%-ának
megfelelő összegig érvényesíthető, feltéve,
hogy az támogatható költségnek minősül. A
fentiekben meghatározott adó-visszaigénylés
a 800/2008/EK általános csoportmentességi
rendelet 31. cikke alapján motorfejlesztéshez
nyújtható projekttámogatásnak minősül.
Támogatható költségnek minősül:
 személyi jellegű költségek (kutatók,
technikusok és egyéb kisegítő
személyzet, amennyiben a kutatási
projektben foglalkoztatják őket),
 az eszközök és felszerelések költségei,
a kutatási projektben való használatuk
mértékéig és idejére. Ha ezeket az
eszközöket és felszereléseket nem
használják teljes élettartamuk alatt a
kutatási projektben, csak a kutatási
projekt időtartamának megfelelő – a
helyes
számviteli
gyakorlatnak
megfelelően számított – amortizációs
költség
minősül
elszámolható
költségnek,
 az
épület
és
a
földterület
használatának költségei a projektben
való használatuk mértékének és
idejének megfelelően. Az épületek
tekintetében csak a kutatási projekt
időtartamának megfelelő – a helyes
számviteli gyakorlatnak megfelelően
számított – amortizációs költség
minősül elszámolható költségnek. A
földterület esetében az adásvétel
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költségei, illetve a ténylegesen
felmerülő
tőkeköltségek
is
elszámolhatók,
a szerződéses kutatás, műszaki tudás
és a külső forrásokból piaci áron
megvásárolt vagy licensz alapján
felhasználható
szabadalmak,
amennyiben az ügyletre a piaci
feltételeknek megfelelően került sor,
és nem történt összejátszás, valamint a
tanácsadás és ezzel egyenértékű
szolgáltatások költségei, ha azokat
kizárólag a kutatási tevékenységhez
veszik igénybe,
további általános költségek, amelyek
közvetlenül
a
kutatási
projekt
eredményeként merülnek fel,
egyéb működési költségek, beleértve
az anyagköltségeket, a fogyóeszközök
és hasonló termékek költségeit,
amelyek közvetlenül a kutatási
tevékenység eredményeként merülnek
fel.

Az adó-visszaigénylésre jogosult a jövedéki
adót választása alapján
 évente, legkorábban a tárgyévet
követő év január hónapjának 20.
napjától, vagy
 negyedévente,
legkorábban
a
tárgynegyedévet követő hónap 20.
napjától
 igényelheti vissza.
A
motorfejlesztőnek
az
első
adóvisszaigénylési kérelemben kell nyilatkoznia
visszaigénylés gyakoriságáról, melytől a
motorfejlesztés időtartalma alatt nem lehet
eltérni.
Az adó-visszaigénylés feltétele, hogy az adóvisszaigénylésre jogosult személy
 a motorfejlesztés megkezdését 30
nappal megelőzően bejelentése,
 a
motorfejlesztés
tényleges
költségeiről elszámolást nyújtson be a
vámhatósághoz.
Amennyiben a motorfejlesztés megkezdése
2011. január 1-je előtti időpontra esik, akkor a
jövedéki adó visszaigényelhetőségéhez a
motorfejlesztés megkezdésére vonatkozó
bejelentést 2011. január 15-éig, ha

motorfejlesztés megkezdése 2011. január 1-je
és 2011. február 1-je közötti időpontra esik,
abban az esetben a jövedéki adó
visszaigényelhetőségéhez a motorfejlesztés
megkezdésére vonatkozó bejelentést 2011.
február 1-jéig kell megtenni, a jogosult
székhelye szerint illetékes megyei vám- és
pénzügyőri igazgatóságnál.
A közúti áru- és személyszállítási
tevékenység során felhasznált gázolaj után
érvényesíthető jövedéki adó visszaigénylés
A jövedéki szabályozásban 2011. január 1jétől bevezetésre kerül a kereskedelmi gázolaj
fogalma, az alábbiak szerint: Kereskedelmi
gázolaj:
olyan
gázolaj,
amelyet
ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre
kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló,
legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömegű gépjárművel vagy nyerges
járműszerelvénnyel (nyerges vontatóval)
végzett közúti árufuvarozáshoz, vagy akár
menetrendszerű, akár nem menetrendszerű
forgalomban, a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott M2 (legfeljebb 5 tonna
megengedett
legnagyobb
össztömegű
autóbuszok) vagy M3 (több, mint 5 tonna
megengedett
legnagyobb
össztömegű
autóbuszok.) kategóriába tartozó gépjárművel
végzett személyszállításhoz használnak fel.
A
jövedéki
adótörvény
módosítása
következtében
javul
az
árués
személyszállítási szektor versenyképessége,
figyelemmel arra, hogy a jövedéki adóvisszaigényelhetősége eredményeként, a
környező országban forgalmazott üzemanyag
árakhoz igazodik a gázolaj belföldi ára. A
szektorban működő gazdálkodók költsége
csökken, ezáltal az értékesítési termékpályán
keresztül a termékek árában is pozitív hatást
eredményezhet a módosítás.
Kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának
visszaigénylése, az alábbi feltétel rendszer
szerint történhet:
A beszerzéskor megfizetett jövedéki adóból
az
üzemanyagtöltő-állomáson
forgalmi
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rendszámra
szóló
üzemanyagkártyával
megvásárolt, üzemanyag-tankoló automatával
ellátott üzemanyagtartályból elektronikus
mérőeszközön
keresztül
betöltött
kereskedelmi gázolaj után literenként 6,50 Ft
visszaigényelhető. Az adó-visszaigénylési
jogosultság 2011. január 1. napján vagy azt
követően vásárolt gázolaj esetében keletkezik.
Az adó-visszaigénylésre a 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 adó-visszaigénylési jogosultság első ízben
történő érvényesítése előtt legalább 30 nappal
köteles benyújtani a vámhatósághoz.
Amennyiben a jogosult az adó-visszaigénylési
jogosultságát 2011. első negyedévére is
érvényesíteni kívánja, akkor a nyilvántartásba
vételi kérelmet legkésőbb 2011. február 15éig kell benyújtania 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.
A kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának
visszaigényelhetősége,
a
belföldön
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
nem rendelkező, kereskedelmi járművet
üzemeltető személy esetében a más
tagállamban vagy EFTA-országban (azaz
Norvégiában, Svájcban, Liechtensteinben
vagy Izlandon) regisztrált és ott kiadott
nemzetközi fuvarozási engedéllyel rendelkező
személy esetében alkalmazható.
Az adó-visszaigénylésre jogosult a jövedéki
adót választása alapján
 évente, legkorábban a tárgyévet
követő év január hónapjának 20.
napjától, vagy
 negyedévente,
legkorábban
a
tárgynegyedévet követő hónap 20.
napjától
igényelheti vissza.
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A visszaigénylés gyakoriságáról a jogosult az
adott évre vonatkozó adó-visszaigénylési
kérelmében köteles nyilatkozni. A jogosult a
vásárlás, illetve a tankolás hónapját követő 12
hónapon belül érvényesíthet visszaigénylést.
A fentiekhez kapcsolódó részletszabályokat
a
jövedéki
adótörvény
egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról
szóló
8/2004. (III. 10.) PM rendelet fogja
tartalmazni. A jogszabály módosítás
kihirdetését követően a „motorfejlesztés
bejelentése” és a „kérelem vámhatósági
nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi
gázolaj
utáni
adó-visszaigénylés
érvényesítéséhez”
elnevezésű
nyomtatványok a vámhatóság internetes
honlapján megjelenítésre kerülnek.
Információk:
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan
észrevételek, kérdések fogalmazódtak meg
Önökben, úgy kérjük, hogy forduljanak
hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:
Vámés
Pénzügyőrség
Országos
Parancsnoksága Jövedéki Igazgatósága
1064 Budapest, Rózsa u. 107.
1450 Budapest, Pf. 109.
Telefon: 428-7800
E-mail: vpop.jig@vam.gov.hu
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt ügyfeleinket,
hogy amennyiben a Vám- és Pénzügyőrséggel
kapcsolatosan további általános információra
van szükségük, az ügyfelek részére a
vam.info@vam.gov.hu
e-mail
cím
áll
rendelkezésre, illetve az ügyfelek részére egy
helyi tarifával működő telefonszám is: 06-40FINÁNC (06-40-346262) rendelkezésre áll.
A leírtakon túl figyelmébe ajánljuk a Vám- és
Pénzügyőrség hivatalos honlapját, melyet a
„vam.gov.hu” URL hivatkozással érhet el.
VPOP
Jövedéki Igazgatósága

