
BÍZZA SZAKÉRTŐ KEZEKRE, 
BÍZZA A MOL-RA! 

Ha az Ön vállalkozása közúti árufuvarozási vagy személyszállítási 
tevékenységet végez külföldön, Ön jogosulttá válik az adóvisszaigénylésre 
az alábbiak után:

  Üzemanyag
  Kenőanyag
  Alkatrész / kellékek
  Javíttatás / karbantartás
  Útdíj
  Autó / kamion mosás
  Szállásdíj
  Taxi / autóbérlés
  Telefon / fax költség
  Étkezési számla

Országonként változó, hogy milyen áruk után lehet visszaigényelni
az ÁFA-t, ennek megértése valamint a folyamat megkönnyítése érdekében 
érdemes egy hozzáértő és tapasztalt Partner segítségét igénybe vennie.
Vegye igénybe a MOL Group Gold Europe kártyás vevőink számára 
elérhető külföldi ÁFA és jövedéki adó visszatérítési szolgáltatásunkat. 
Külföldi ÁFA visszatérítés 28, jövedéki adó visszatérítés 7 országban 
történő vásárlások után lehetséges – nem kizárólag MOL által kiállított 
számlák után.

1 az elszámolható tételek országonként változóak

MIÉRT JÓ MINDEZ ÖNNEK?

 Zökkenőmentes ÁFA és jövedéki adó visszatérítési megoldást választ.
 Jelentősen csökken és egyszerűsödik cége adminisztratív munkája. 
 Csökken az elutasított visszatérítési igényléseinek száma.  
 Hatékonyabban koncentrálhat cége alaptevékenységére. 
 Akár azonnali likviditásjavulást érhet el. 
 A visszatérített ÁFA összege a MOL folyószámláján kerül jóváírásra.
 Amennyiben Ön csak MOL számlákkal rendelkezik, nem kell 
összeszednie, elküdenie sehova mert a rendszerünk atomatikusan 
feldolgozzza azokat.

                        VISSZATÉRÍTÉSI MÓDOK 

 NORMÁL ÁFA VISSZATÉRÍTÉS
  Negyedéves ÁFA bevallás alapján, az adott ország adóhivatalának 

jóváhagyása és utalása után az ügyfél MOL-nál vezetett üzemanyag 
számláján a visszatérített összeg jóváírásra kerül.

  30 NAPOS VISSZATÉRÍTÉS
  Az igény beadásától számított 30 napon belül az ügyfél MOL-nál  

 vezetett üzemanyag számláján a visszatérített összeg jóváírásra  
 kerül.

  „NETTÓ” VISSZATÉRÍTÉS
 A számla leadástól számított 15 napon belül az ügyfél MOL-nál 

vezetett üzemanyag számláján a visszatérített összeg jóváírásra 
kerül.

ENGEDJE, HOGY SEGÍTSÉGÉRE 
LEGYEN A MOL! 
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, keresse MOL-
os értékesítési szakértőjét, vagy a MOL Nagykereskedelmi és Kártya 
Ügyfélszolgálatát, illetve látogasson el a www.mol.hu oldalra.

ÁFA

ÁFA és Jövedéki adó

MOL Nagykereskedelmi és Kártya Ügyfélszolgálat:
         Tel.: +36 1/211-1000 (helyi díjszabással hívható)            E-mail: kartya@mol.hu            www.mol.hu

• Ausztria 
• Bulgária
• Csehország
• Dánia
• Észtország
• Finnország
• Görögország
• Hollandia
• Írország
• Lengyelország
• Lettország
• Litvánia
• Luxemburg
• Nagy-Britannia
• Németország
• Norvégia
• Portugália
• Románia
• Svájc
• Svédország
• Szlovákia

• Belgium 
• Franciaország
• Horvátország
• Magyarország
• Olaszország
• Spanyolország
• Szlovénia

ÁFA ÉS JÖVEDÉKI ADÓ  
VISSZATÉRÍTÉS A MOL ÜGYFELEI SZÁMÁRA

A költséghatékonyság fontos vállalata számára? Tudta Ön, hogy visszaigényelheti az ÁFA összegét költései után, 
legyen szó üzemanyagról, kenőanyagról, javíttatásról, étkezésről és számos további vásárlásról. A MOL-lal ebben  
is partnerre talál! Fedezze fel a MOL Group Gold Europe üzemanyagkártyák nyújtotta lehetőségeket és vegye  
igénybe külföldi áfa és jövedéki adó visszatérítési szolgáltatásunkat!


