
A Kormány 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelete

a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól

szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §

(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott

feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól szóló 341/2007.

(XII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„3. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) a jövedékiadó-visszatérítésre

vonatkozó igényjogosultságot

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ vonatkozásában a mezõgazdasági munka elvégzését

illetõen a megmûvelt termõföld helyrajzi száma alapján a mezõgazdasági igazgatási jogkörében eljáró területileg

illetékes megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földmûvelésügyi hatóság),

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ vonatkozásában az erdõterület fekvése alapján az

erdõterület nagyságát és a munka elvégzését illetõen az erdészeti hatósági jogkörében eljáró területileg illetékes

megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti hatóság),

c) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ vonatkozásában – a halastó területi adatait is

tartalmazó – a halastóra kiadott haltermelõ vízjogi üzemeltetési engedély meglétét és a halgazdálkodási tevékenység

folytatását illetõen a halastó vízjogi üzemeltetési engedélyét kibocsátó, területileg illetékes vízügyi hatóság

(a továbbiakban: vízügyi hatóság)

által az elektronikus úton történõ megkeresésre rendelkezésre bocsátott információk alapján ellenõrzi.

(2) A földmûvelésügyi hatóság az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ vonatkozásában

a mezõgazdasági munka elvégzését illetõen a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalt

(a továbbiakban: falugazdász), mint szakhatóságot bevonja.

(3) A vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságot az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti

mezõgazdasági termelõ vonatkozásában a megmunkált termõföldterület nagyságát illetõen a TakarNet Földhivatali

Információs Rendszerhez történõ csatlakozás révén ellenõrzi.

(4) A jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság (1)–(3) bekezdések szerinti ellenõrzése a termõföldrõl

szóló 1994. évi LV. törvény 25/C. § (3a) bekezdés a) pontja szerint hatóság megkeresésére történõ, hivatalból indított

eljárásnak minõsül.

(5) A vámhatóság (1) bekezdés szerinti megkeresésére a földmûvelésügyi hatóság, az erdészeti hatóság, és a vízügyi

hatóság a megkeresés beérkezését követõ 10 napon belül hatósági bizonyítvány elektronikus úton történõ

megküldésével adatot szolgáltat a vámhatóság részére.

(6) A jövedékiadó-visszatérítéssel érintett termõföldterület, erdõ, halastó nagyságát – a kerekítés általános

szabályainak figyelembevételével – hektárban, kéttizedes pontossággal kell meghatározni.

(7) A földmûvelésügyi hatóság, az erdészeti hatóság, és a vízügyi hatóság a mezõgazdasági munka elvégzésének

igazolása céljából a mezõgazdaságilag meg nem munkált termõföldterületekrõl, erdõterületekrõl, halastóterületekrõl

nyilvántartást vezet.”

2. § A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezõgazdasági termelõ a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi

bérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelõzõ három éven belül

kiállított számlával rendelkezzen. A mezõgazdasági termelõ e feltétel teljesülésérõl, valamint a megmûvelt

termõföldterület, felújított erdõterület, halastóterület(ek) nettó vízfelülete nagyságáról, és ezen területek
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használatáról az erre a célra a vámhatóság által rendszeresített adóbevallási nyomtatványon nyilatkozik. A gépi

bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén a bérmunkát végzõ által kibocsátott számlán elkülönítetten kell

szerepelnie a tényleges üzemanyag-felhasználás mennyiségének és összegének.”

3. § A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az éves bevallás a tárgyévet követõ év január 15-étõl, a féléves bevallás tárgyév július 15-étõl, a III. negyedéves

bevallás tárgyév október 15-étõl, a IV. negyedéves bevallás a tárgyévet követõ év január 15-étõl nyújtható be

a vámhatósághoz az adóbevallási nyomtatványon. Az adóbevallási nyomtatványon a mezõgazdasági termelõ köteles

feltüntetni a rendelkezésére álló, az adó-visszaigénylést – és a (4) bekezdés szerinti mezõgazdasági termelõ esetében

a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatást

[a továbbiakban: mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatás] is – alátámasztó összes, a gázolaj

vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl saját nevére szóló számla adatait.

(4) A mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatást is igénylõ mezõgazdasági termelõ az erre irányuló

szándékáról, a támogatási igény nagyságáról, kapcsolódó számlák adatairól az adóbevallási nyomtatványon külön

nyilatkozik. A vámhatóság ezen mezõgazdasági termelõi kör mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatási

kérelmét a jövedékiadó-visszatérítési igény elbírálását követõ 5 napon belül elektronikus úton továbbítja

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, valamint tájékoztatja az MVH-t

a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó döntésérõl és a kiutalt jövedékiadó-visszatérítésrõl. A vámhatóság az MVH

részére megküldött, elõzõek szerinti tájékoztatásáról 5 napon belül értesíti a mezõgazdasági termelõt.”

4. § A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól

szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelettel megállapított 3. §-át,

4. § (1) bekezdését, 5. § (3) és (4) bekezdését a 2013. január 15-étõl benyújtott bevallásokra vonatkozóan kell

alkalmazni.”

5. § Hatályát veszti a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 1–3. számú melléklete.

6. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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