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I. ADÓELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2018.
Közel 14 év után 2018-tól teljesen új formába öntik az adózást érintő rendelkezéseket
tartalmazó jogszabályokat, ami egyrészt a
jelenlegi szabályok újrakodifikálását, másrészt pedig több változtatást is hoz mind az
adózók mind az adóhatóság életébe. A módosítással az adózást érintő jogszabályok
újra tagolása, valamint az eljárási szabályok
elkülönítése is megtörténik, így 2018-tól az
általános eljárási szabályok az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben (Air.), míg az egyes adózási szabályok
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) kapnak helyett. Ezen felül az
egyes speciálisabb részlet szabályok külön
kormányrendeletekben lesznek rögzítve.
Elektronikus kapcsolattartás
Az adózást érintő változások közül is talán az
egyik legjelentősebb – az az egyébként teljes
közigazgatást érintő – változás, hogy az ügyek
intézése általánosságban elektronikus úton
fog zajlani az ügyfél és a hatóságok között.
Míg jelenleg csak meghatározott ügyek esetében engedte a törvény az elektronikus ügyintézést és kapcsolattartást, addig 2018-tól
ez általános lesz. Ennek eredménye- képpen
az adóhatóság írásban, elektronikus úton,
személyesen, vagy írásbelinek nem minősülő
elektronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal. Alapvetően az adózó döntési jogköre
annak meghatározása, hogy ezek közül milyen formában kívánja a kapcsolatot tartani a
NAV-val. Azonban az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek és jogi képviselők, továbbá
a havi adó- és járulékbevallásra kötelezett,
vagy az Áfa törvény szerint összesítő nyilatkozat, összesítő jelentés benyújtására kötelezett adózók nem élhetnek ezen választási jogukkal, mivel számukra a törvény kötelezővé
teszi az elektronikus kapcsolattartást.
Jelenleg az Országgyűlés előtt lévő jogszabály tervezet alapján a kormány rendeletben határozhatja meg azon szervezeteket, akik az elektronikus ügyintézés 2018.
januári általános bevezetése alól átmeneti
jelleggel mentesülnek. Az, hogy melyek lehetnek ezen szervezetek nem ismert még
1. Bejelentkezés, változásbejelentés
1.1. Egyéni vállalkozók
a.) Általános szabályok
Az alapvető bejelentkezési szabályok változatlanok az új Art. foglalt rendelkezések
szerint, így továbbra is adóköteles tevékeny-
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séget csak adószámmal rendelkező adózó
folytathat. Az adószám megállapítása érdekében az adózót bejelentési (bejelentkezési)
kötelezettség terheli. Az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) a bejelentés alapján az adószámot megképzi és
nyilvántartásba veszi az adózót.
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény szerint egyéni
vállalkozói tevékenységet folytató adózó (a
továbbiakban: egyéni vállalkozó) az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos
ügyekben eljáró hatósághoz (a fővárosi vagy
megyei kormányhivatal járási – Budapesten
fővárosi kerületi – hivatala által működtetett
okmányirodához) intézett bejelentés benyújtásával, személyesen vagy ügyfélkapun
keresztül elektronikus úton kéri az adószám
megállapítását. Az okmányirodához intézett
bejelentés benyújtásával az adózó egyúttal
az adóhatósághoz is teljesíti bejelentkezési
kötelezettségét.
Az adószám megszerzése érdekében az
adózónak a tevékenysége megkezdése előtt
kell eleget tennie bejelentkezési kötelezettségének. Az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató adózó részére a bejelentkezés
napjával állapítja meg az adóhatóság az
adószámot.
A bejelentkezéssel egyidejűleg kezdeményezheti az adózó a közösségi adószáma
megállapítását. Közösségi adószámmal annak az adózónak kell rendelkeznie, aki az
Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot folytat.
Az okmányirodához benyújtott bejelentési űrlapon az adózónak nyilatkoznia
kell arról is, hogy az általános forgalmi adó
vonatkozásában alanyi adómentességet
választ, a tevékenység közérdekű és/vagy
egyéb sajátos jellegére tekintettel kizárólag
adómentes tevékenységet folytat, illetve
egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenység esetén az adókötelessé tételt választja, vagy valamely különleges
adómegállapítási módot választ, figyelemmel az általa folytatandó tevékenységre és
az általános forgalmi adóról szóló törvény
szabályaira, az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni, továbbá az adómentes termékimportot nem
közvetett vámjogi képviselő igénybevételével teljesíti vagy közvetett vámjogi képviselőként jár el, illetve, hogy tevékenységére
az adómegállapításnak az általános forgalmi

adóról szóló törvényben meghatározott általános szabályait alkalmazza, avagy adóraktár üzemeltetőjeként jár el az adókötelezettségek teljesítése során.
Az egyéni vállalkozó arról is köteles nyilatkozni, hogy választja-e az átalányadózást,
illetve nyilatkozhat arról, hogy a kisadózó
vállalkozások tételes adóját (KATA) választja.
Fontos, hogy amennyiben a KATA adózási
forma választást a bejelentkezéskor elfelejti
megtenni, és azt csak később jelenti be az
adóhatósághoz, akkor annak visszamenőleges alkalmazására nem lesz lehetősége,
csak a bejelentést követő hónapot követő
hónap első napjától térhet át ezen egyszerű
adózási módra.
Az adózó, amennyiben az adóhatóság felhívásában meghatározott határidőben
sem teljesíti az általános forgalmi adóra
vonatkozó adózási módjának bejelentését,
adó-visszaigénylésre, adó-visszatérítésre,
költségvetési támogatás-igénylésre, túlfizetés visszatérítésére vonatkozó jogosultság
a kötelezettség teljesítéséig nem illeti meg.
Az adózó adatait az okmányiroda az adóhatósághoz továbbítja számítástechnikai
úton. Az adóhatóság haladéktalanul közli az
adószámot az okmányirodával, illetve értesíti az okmányirodát, amennyiben az adószám megállapításának törvényi akadálya
van. Az adóhatóság az adószám megállapítását megtagadja, ha az adózó által bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak.
Az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató
adózók az okmányirodákhoz teljesített bejelentkezéssel egyidejűleg további adatokat
jelentenek be közvetlenül az adóhatósághoz. A bejelentendő adatok közé tartozik az
iratok (ide értve az elektronikus iratokat is)
őrzésének helye, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével; a magánszemély levelezési címe, ha az nem azonos
székhelyével, telephelyével, valamint ha
a bizonylatot, könyvet, nyilvántartást, online hozzáférést biztosítva, elektronikusan
őrzi meg, ezt a tényt. Székhelyszolgáltatás
igénybevétele esetén a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, a
jogviszony keletkezésének és – határozott
idejű jogviszony esetén – megszűnésének
dátumát. Jogutód esetében pedig a jogelőd
adószámát is.
Az egyéni vállalkozó és az adóköteles
tevékenységet adószám birtokában végző
magánszemély a Központi Statisztikai Hiva-
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tal által összeállított Önálló Vállalkozások
Tevékenységi Jegyzéke (ÖVTJ) által meghatározott kódon köteles a tevékenységi köreit
bejelenteni az adóhatósághoz.
Az elektronikus kapcsolattartás okán új kötelezettségként jelenik meg, hogy az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó
az adószám megszerzését követő 8 napon
belül köteles elektronikus azonosítási szolgáltatás létesítését kezdeményezni és erről
a létesítést követő 8 napon belül bejelentést tenni az adóhatóságnál. Amennyiben
az adószám megszerzését megelőzően már
létesített elektronikus azonosítási szolgáltatást az adózó, úgy a bejelentésre nyitva álló
8 napos határidőt az adószám megállapításától kell számolni. Ha az adózó állandó
meghatalmazott vagy megbízással rendelkező képviselő útján kíván eleget tenni az
elektronikus bevallási és adatszolgáltatási
kötelezettségének, akkor az állandó meghatalmazott vagy a megbízott képviselő a megbízást követő 8 napon belül köteles bejelenteni az általa képviselt adózó adószámát,
nevét vagy megnevezését.
Az adóhatósághoz való bejelentkezés (változásbejelentés) írásban történik, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványokon (egyéni vállalkozók
esetén ’T101E), vagy az adóhatóság honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) letölthető
űrlapon, ez utóbbi megküldhető az adóhatóságnak elektronikus úton is.
Előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységet folytatni kívánó magánszemély
az okmányirodához intézett bejelentés
benyújtásakor még nem rendelkezik adóazonosító jellel, ebben az esetben ennek
megképzése is az adószám megállapításával
egyidejűleg történik az okmányiroda által az
adóhatósághoz továbbított adatok alapján.
Az adóhatóság az ügyfélkapu létesítésére
nem kötelezett adózót a nyilvántartásba
vételéről 30 napon belül értesíti, és ebben
tájékoztatja valamennyi nyilvántartásban
szereplő adatáról. Az adózót ezt követően az
adóhatóság az adószámon tartja nyilván, és
az adóhatóság felé intézett beadványokon
erre kell hivatkoznia.
Ha az egyéni vállalkozó egyébként kifizetőnek, foglalkoztatónak is minősül, a fenti
adatokon túl be kell jelentenie az általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét,
adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, a jogviszony
jellegét/kódját, a jogviszony megszűnését,
a biztosítás szünetelésének időtartamát,
a heti munkaidejét, a FEOR-számát, a végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést,
továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó
intézmény nevét, és az okirat számát. Ezen
bejelentésre a T1041-es adatlap szolgál.
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Ha biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét,
születési helyét, anyja születési családi és
utónevét és a biztosított állampolgárságát
is köteles bejelenteni. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb
a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt, illetve, ha a
biztosítás elbírálására a utólag kerül sor,
legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell teljesíteni.
A megszűnését, a szünetelés kezdetét és
befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező
időpontját követlenül követő 8 napon belül
kell teljesíteni.
b.) Változásbejelentés
Fontos tudni, hogy a vállalkozási tevékenységet folytató adózónak – folyamatos
működése során is – minden, a korábban
bejelentett adatokban történő változást
ennek bekövetkeztétől számított 15 napon
belül, az erre rendszeresített (’T101E) adatmódosító lapon be kell jelenteni. Az egyéni vállalkozó az okmányirodához teljesített
bejelentéssel tesz eleget az adóhatósághoz
teljesítendő változásbejelentési kötelezettségének azon adókötelezettséget érintő
adatainak tekintetében, amelyeknek változásáról az okmányiroda külön jogszabály
alapján az adóhatóságot értesíti. Ha valamely adatot a bejelentkezésnél az okmányirodához jelentett be az adózó, annak változását is ugyanott köteles bejelenteni, és
kizárólag azokat a változásokat kell közvetlenül az adóhatósághoz jelezni, amelyekről az
okmányiroda nem tájékoztatja az adóhatóságot. Így például az adózók a ténylegesen
végzett tevékenységek megkezdését, illetve
megszűnését a változást követő 15 napon
belül az adóhatósághoz jelentik be.
Az egyéni vállalkozónak azonban lehetősége
van arra is, hogy – választása szerint – valamennyi adatában bekövetkezett változást
az ügyfélkapun keresztül az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon jelentse be,
így azokat is, amelyek az egyéni vállalkozók
nyilvántartásában nem, kizárólag az adóhatóságnál szerepelnek.
Ha az adózó adataiban bekövetkezett változás az adószám megváltozását eredményezi, az adóhatóság a megváltozott adószámról az adózóval egyidejűleg értesíti az
okmányirodát és a KEKKH-t (mint az egyéni
vállalkozók nyilvántartását vezető szervet).
Változásként is bejelentheti a már működő
adózó közösségi adószám megállapítása
iránti igényét. Közösségi adószámmal nem
rendelkező adózó közösségi adószámának
megállapításának érdekében az adóhatóságnál előzetesen bejelenti, hogy az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel

bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot
kíván létesíteni. Ugyancsak adatváltozásként jelenti be az adózó, ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró
adóalannyal kereskedelmi kapcsolatát megszüntette. A közösségi adószám megállapítására, illetőleg visszaadására év közben is
lehetőség van.
c.) Bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettség elmulasztása
Az új Art. módosít az egyes mulasztásokat
szankcionáló gyakorlaton. Ez alapján az adóhatóság a változásbejelentési kötelezettség
nem teljesítése, hibás vagy valótlan teljesítése esetén a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, bírság
kiszabása nélkül 15 napos határidő tűzésével először felhívja az adózót a kötelezettség
jogszerű teljesítésére.
Abban az esetben, ha felhívás ellenére
sem teljesíti a változásbejelentési kötelezettségét az adózó, vagy azt nem jogszerűen teljesíti, a természetes személyt 50 ezer
forint, a nem természetes személy adózót
– ide értve az egyéni vállalkozót – 100 ezer
forint mulasztási bírsággal súlytja és 15 napos határidő tűzésével ismételten felhívja a
kötelezettség jogszerű teljesítésére.
A bejelentési kötelezettséget elmulasztó
adózó esetén nincs helye előzetes felhívásnak, annak észlelését követően a fenti szankció alkalmazással bünteti az adóhatóság.
Az adókötelezettség teljesítése esetén a
kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető,
ugyanakkor amennyiben továbbra sem tesz
eleget az adózó a kötelezettségének, úgy a
természetes adózó részére 200 ezer, míg a
nem természetes adózó részére 500 ezer
forint mulasztási bírságot állapít meg, azzal,
hogy annak összege a kötelezettség teljesítése esetén sem mérsékelhető.
Az állami adóhatóság folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a
rendelkezésre álló azonosító adatait, akik
bejelentkezési kötelezettségüknek nem tettek eleget.
1.2. Őstermelők bejelentkezése
Ha az adózó adóköteles bevételszerző tevékenységet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz
(okmányirodához) intézett bejelentés, illetve cégbírósági bejegyzés nélkül folytathat
– ebbe a körbe tartozik pl. az alapítvány, a
társadalmi szervezet, az általános forgalmi
adóköteles tevékenységet végző magánszemély, vagy őstermelő is –, tevékenységének megkezdése előtt az adóhatóságnál
az e célra szolgáló nyomtatványon (’T101
adatlap) írásban teljesíti bejelentkezési kötelezettségét. Ha az adózó bejelentkezési
kötelezettségét a tevékenység megkezdését
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követően teljesíti, a bejelentkezés során a
tevékenység kezdő időpontját is köteles az
adóhatósághoz írásban bejelenteni.
Az általános forgalmi adó bejelentkezésre ugyanazon szabályok irányadók, mint az
egyéni vállalkozóknál.
1.3. Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése
A mezőgazdasági tevékenység folytatásakor
sokszor előfordul, hogy „alkalmi munkás”
(egyszerűsített foglalkoztatott) foglakoztatása válik indokolttá. E személy foglalkoztatását be kell jelenteni.
A munkáltató bejelentési kötelezettségét
– választása szerint –
• elektronikus úton, kormányzati kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (a
továbbiakban: ügyfélkapu), vagy
• országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti.
A munkáltató akkor élhet az előzőekben
felsorolt bejelentési lehetőségek valamelyikével, tehát a telefonon keresztül történő
bejelentés lehetőségével is, ha előzetesen
regisztráltatta magát az ügyfélkapun. A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.
Az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vonatkozó
elektronikus úton történő bejelentéshez
számítógépen ki kell tölteni a ’T1042E jelű
elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az adóhatóság részére. Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és
módosítására - így különösen a munkaidő
változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén -, a bejelentett adatokban
bekövetkezett változás bejelentésére is a
’T1042E jelű adatlap szolgál.
Az adatlap kizárólag a NAV honlapjáról –
http://www.nav.gov.hu – tölthető le, kereskedelmi forgalomban nem kapható.
Telefonon történő bejelentés a központi
ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, a bejelentő adóazonosító jelének megadásával. A telefonon
keresztül történő bejelentés a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon teljesíthető.
Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt
köteles bejelenteni
a.) a munkavállaló nevét,
b.) a munkáltató adószámát,
c.) a munkavállaló adóazonosító jelét és
TAJ számát,
d.) az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét
(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka vagy alkalmi munka),
e.) a munkaviszony napjainak számát,
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f.) amennyiben a munkavállaló Egyezmény
alapján másik tagállamban, illetőleg
egyezményben részes másik államban
biztosított és ezt a munkáltató előtt
igazolta, ezt a körülményt.
A bejelentés esetleges visszavonására és
módosítására - így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy
b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a
foglalkoztatás a bejelentés napját követő
napon kezdődött, vagy ha a bejelentés
egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás
bejelentés napján reggel 8 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató a
közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.
A bejelentés - függetlenül attól, hogy bejelentési kötelezettségének eredetileg a
munkáltató milyen módon tett eleget - módosítható. Például az ügyfélkapun keresztül
elektronikus űrlap kitöltésével bejelentésre
került adatokat a munkáltató - az a) és b)
pont szerinti határidő figyelembevételével
– akár telefonon keresztül is módosíthatja,
illetve visszavonhatja.
Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a
törvényi korlátok túllépése miatt a személyi
jövedelemadóról szóló törvény és a Tbj. általános adózási és járulékfizetési szabályait
kell alkalmaznia a foglalkoztatónak, és az
egyszerűsített foglalkoztatottként bejelentett személyeket a jogsértés feltárásától
számított 8 napon belül az általános szabályok szerint biztosítottként kell bejelenteni.
Ugyanakkor nem kell biztosítottként bejelenteni azt a személyt, aki egyszerűsített
foglalkoztatás keretén belül lett bejelentve,
de végül a munkát nem vette fel, és így jövedelem kiesésére sem került sor.
2. Képviselet
Az adózó képviseletére vonatkozó szabályok
az Art-ból kikerülve az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben
kaptak helyet és a korábbi szabályokhoz
képest egyszerűsödnek. Így a jövőben a
szakmai követelmények csak az adó feltételes megállapítására, a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására, és a szokásos piaci ár megállapítására
irányuló eljárásokban lesznek kötelezőek,
vagyis ezen eljárásokban kizárólag ügyvéd, kamarai jogtanácsos, adótanácsadó,
adószakértő, okleveles adószakértő vagy
könyvvizsgáló képviseletével járhat el. Eseti
meghatalmazás esetén ezen szakmai követelmények már nem érvényesülnek, így más
ügytípusban bármely nagykorú személy elláthatja az adózó képviseletét.

A természetes személyek esetében az
állandó meghatalmazások is úgy egyszerűsödnek, hogy azt bármely nagykorú személy
elláthatja.
Ugyanakkor a jogi személyt és az egyéb
szervezetet állandó meghatalmazással a jövőben is csak:
a) a képviseleti jogosultságot igazoló
nagykorú tag, foglalkoztatott,
b) kamarai jogtanácsos,
c) ügyvéd,
d) ügyvédi iroda,
e) európai közösségi jogász,
f) nyilvántartásba vett adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó,
könyvvizsgáló, könyvelő,
g) számviteli, könyviteli szolgáltatásra
vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet
törvényes vagy szervezeti képviselője,
foglalkoztatottja, tagja,
h) környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is és
i) a jövedéki adóról szóló törvény szerinti
jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki
ügyintéző szakképesítéssel rendelkező
személy is
képviselheti.
3. Kezdő adózók támogatása
A szolgáltató adóhatóság keretében új tevékenység jelenik meg a NAV részéről, mely a
tevékenységüket újonnan kezdő adózók támogatását több lépcsőben szolgálja. Ennek
első lépése, hogy az adószám megállapítását követő 30 napon belül az adóhatóság
szóban vagy írásban ingyenes – az adózó
tevékenységére nézve egyediesített – tájékoztatást nyújt az adókötelezettségeiről, az
azok teljesítését segítő információk elérhetőségéről és ezzel egyidejűleg személyes
kapcsolat felvételt kezdeményez. A kapcsolat felvétel (mentorálás) célja az adózó részére konkrét – nem általános jellegű – segítség nyújtás az egyes adókötelezettségek
teljesítéséhez, így például tájékoztatás arra
vonatkozóan, hogy a tevékenységéhez szükséges-e az online pénztárgép használata
vagy sem. Ezen mentorálásban való részvétel önkéntes, melynek időtartama a kapcsolatfelvétel kezdeményezésétől számított
6 hónap.
4. Az adóbevallás, adófizetés
A magyar adórendszer elsődlegesen az
önadózásra épül, az adókiszabás, valamint
az adókivetés sokkal kisebb mértékben van
jelen. Az önadózás lényege, hogy az adózó
saját maga állapítja meg adóját, amit – meghatározott időközönként – bevall és megfizet. Az adózásnak ez a módja “bizalmi” elven
alapul, azaz mindaddig, amíg az adóhatóság
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a bevallásban szereplő adatok ellenkezőjét
nem bizonyítja, azokat valósnak kell tekinteni. A bizonyítás az adóhatóságot terheli,
vagyis az adóhatóság az önadózás helyességét ellenőrzés keretében vizsgálhatja.
Az adóbevallás az adózó azonosításához,
az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás
alapja és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza.
Az adózó az önadózással megállapított
adóról – ideértve a közvetett vámjogi képviselőnek az importáló helyett, valamint az
adóraktár üzemeltetőjének az adófizetésre
kötelezett helyett a saját nevében teljesített
adóbevallását is, az eljárási illetékek kivételével –, továbbá költségvetési támogatásról
adónként, költségvetési támogatásonként
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást tesz.
Az adóbevallást kizárólag az adóhatóság
által rendszeresített nyomtatványon lehet
teljesíteni, illetőleg az adózók meghatározott köre (akik havi adó- és járulékbevallás
benyújtására kötelezettek, akik áfa összesítő
nyilatkozat benyújtására kötelezettek) csak
elektronikus úton tehet eleget ezen kötelezettségének.
Az adóhatóság olyan bevallásnyomtatványt is rendszeresíthet, amely alkalmas
több jogcímen fennálló adókötelezettség,
költségvetési támogatásigénylés bevallására, illetve az adókötelezettség bevallása mellett költségvetési támogatás igénylésére.
Az adóhatóság az adóbevallás formájáról,
tartalmáról a kitöltéssel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatókat tesz közzé (kitöltési
útmutató).
Az adóbevallás pontos kitöltéséhez az adózónak jelentős érdeke fűződik, mivel az adó
(támogatás) a bevallásban feltüntetettek
szerint kerül az adózó terhére (javára) előírásra, továbbá az ellenőrzés az adókülönbözetet az adóbevalláshoz viszonyítva állapítja meg.
A bevallás benyújtásában akadályozott
adózónak lehetősége van speciális kimentési
kérelemmel is élnie. Az adózónak az akadály
elhárultát követő 15 napon belül kell a bevallást benyújtania és ezzel egyidejűleg van
lehetősége igazolási kérelmet előterjeszteni,
melyben fel kell tárnia azokat az önhibán kívüli okokat, amik a mulasztáshoz vezettek.
Bizonyos esetekben a bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az adóhatóság
által rendszeresített elektronikus űrlapon
(ún. „NY” nyilatkozat) nyilatkozik, hogy a
bevallás benyújtására az adott időszakban
azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. E rendelkezés nem
alkalmazható a soron kívüli bevallási kötelezettség, mint például a tevékenység megszüntetése esetén.
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Csak a bevallás benyújtására előírt határidőig nyújtható be az ún. „nulla értékadatú
bevallás kiváltásáról szóló bevallást helyettesítő nyilatkozat” („NY” nyilatkozat). Adózó
a határidő elmulasztását követően bevallási
kötelezettségének csak bevallás benyújtásával tehet eleget.
Tudni kell azt is, hogy a szakképzési hozzájárulás hatálya alá tartozó adózó nem adhat
be december hónapra vonatkozóan NY jelű
nyilatkozatot a 08-a jelű havi járulék bevallások helyett abban az esetben, ha az év bármely időszakában vallott szakképzési hozzájárulás előleget. Ennek okát a szakképzési
hozzájárulási adóbevallási metodikájában
kell keresni, ugyanis az előleg bevallásokat
követően az adó év utolsó hónapjában a korábban vallott előlegek alapján úgynevezett
elszámolást kell az adózónak benyújtania,
ami azt vonja maga után, hogy a december
hónapra szóló bevallás nem lehet nulla értékadatú.
A már benyújtott bevallást – amennyiben
annak adóhatósági feldolgozása már megtörtént – és az adókötelezettség összegét
is érinti csak önellenőrzéssel lehet helyesbíteni, az önellenőrzési pótlékot azonban a
bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól az önellenőrzés benyújtásáig
kell felszámítani. Amennyiben a módosítás
az adókötelezettség összegét nem érinti,
úgy helyesbítő (H jelű) bevallás benyújtásával történik az adatok javítása.
Az adóhatósági ellenőrzés megkezdésétől a
vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás - a vizsgált időszak tekintetében, - önellenőrzéssel amennyiben az a vizsgálat alá
vont adónemet is érint nem helyesbíthető.
Az adóhatóság által utólag megállapított
adót, költségvetési támogatást az adózó
nem helyesbítheti. A vizsgálat alá vont adót,
költségvetési támogatást és időszakot érintő helyesbítés abban az esetben minősül
az ellenőrzés megkezdését megelőzően
elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az
önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb
a megbízólevél kézbesítésének - kézbesítés
hiányában átadásának - napját megelőző
napon az adóhatósághoz benyújtotta (postára adta).
Itt kell megemlíteni, hogy a 2017-ben bevezetésre került bevallási tervezet e-SZJA
jogintézménye 2018-ban már az őstermelőkre is kiterjesztésre kerül. Vagyis a NAV
már az őstermelők részére is elkészíti a
személyi jövedelemadó tervezetét, amelyet az ügyfélkapuval rendelkezők esetében
kihelyez az ügyfélkapus tárhelyére, az ügyfélkapuval nem rendelkező őstermelő adózók pedig kérhetik az adóhatóságtól annak
postai úton történő kiküldését. Egyetlen

különbség a magánszemélyek részére már
bevezetett tervezethez képest, hogy amíg
a magánszemély javítása vagy jóváhagyása
nélkül a bevallás tervezet lesz az elfogadott
bevallása – ha nem küld be SZJA bevallást
– addig az őstermelők esetében a kiajánlott
tervezet bevallássá váláshoz mindenképpen
szükség van az adózó jóváhagyására.
4.1. Adóbevallási gyakoriság általában
Az adóbevallási gyakoriságra vonatkozó fő
szabály szerint az adózónak valamennyi
adóról - az általános forgalmi adó, a társasági adó (adóelőleg) és a havi járulék bevallás kivételével -, ha az adóévet megelőző
második évben a nettó módon számított
elszámolandó általános forgalmi adója vagy
a nettó módon számított fogyasztási adója
és jövedéki adója vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg vagy
a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg és jövedelemadó együttes
összege,
- a 10 millió forintot elérte: havonta,
- ha a 4 millió forintot elérte: negyedévenként
kell bevallást tennie.
A tárgyévben végzett, valamely korábbi
adóbevallási időszakot érintő önellenőrzés,
a határidőt követően benyújtott bevallás,
illetőleg az utólagos adómegállapítás nem
érinti a tárgyévi adóbevallás gyakoriságát.
A szociálpolitikai menetdíj-támogatásról
(korábbi nevén: fogyasztói árkiegészítés)
szolgáltatáscsoportonkénti részletességgel
éves összesítő, a havi vagy évközi bevallás
benyújtására kötelezett adózónak negyedéves összesítő bevallást kell benyújtania.
A havi vagy évközi adóbevallásra nem
kötelezett adózónak valamennyi adóról a
megállapításra előírt időszakonkénti részletezésben éves bevallást kell tennie.
Ugyanakkor a munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), illetőleg
az állami foglalkoztatási szerv, a kiegészítő
tevékenységet folytatónak nem minősülő, a
Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó,
az egyházi jogi személy, a szakképző iskolai
tanulót tanulószerződés alapján foglalkoztató adózó, a szociális szövetkezet, valamint
a Tbj. 56/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezett a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót
követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező,
magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi
adóról – kivéve a kamatjövedelem adóról
–, járulékról és egyéb adatokról (ún. 08-as,
58-as bevallás).
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Az az adózó, aki/amely az adóév során
bármely hónapban a havi adó- és járulékbevallás benyújtására volt köteles, az adóév
minden ezt követő hónapjára akkor is 08-as
bevallás – vagy azt helyettesítő „NY” nyilatkozat – benyújtására kötelezett, ha az adott
hónapban adó - és/vagy járulék kötelezettsége – adó- (adóelőleg-), és/vagy járulékalapot képező kifizetés, juttatás hiányában
– nem keletkezett.
Amennyiben valamely adózó határidőben
nem tesz eleget bevallási kötelezettségeinek, pótló bevallás benyújtására van lehetősége. A pótló bevallás beadására csak az
ellenőrzés megkezdésének napját megelőző
napig ad lehetőséget a törvény.
Az önellenőrzések kapcsán újdonság
2018-tól, hogy az önellenőrzési szándékát
az adózó előre bejelentheti az adómegállapítási időszak és az adónem megjelölésével.
A bejelentés nem feltétele az önellenőrzésnek, az adóhatóság ugyanakkor a bejelentéstől számított 15 napon belül nem indíthat
adóellenőrzést a bejelentett adó és időszak
tekintetében. Fontos, hogy ugyanazon adómegállapítási időszak és adónem vonatkozásában csak egyszer lehet bejelentést tenni.
A kiegészítő tevékenységet nem folytató
egyéni vállalkozó havonta az ’58-as jelű szociális hozzájárulási adó és járulék bevallás
havi benyújtására kötelezett, melyet elektronikus úton kell teljesíteni. Ezen felül pedig
évente személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség is terheli ezen adózókat.
Lényeges, hogy abban az esetben, amen�nyiben az adózó 36 órát elérő munkaviszony
mellett végzi a vállalkozói tevékenységet,
szintén köteles lesz a havi ’58-as bevallás
benyújtására. Az a többes jogviszonyú egyéni vállalkozó, aki EVA alanynak minősül,
vagy biztosított őstermelő, főszabály szerint
az ’58-as bevallást negyedévente köteles
benyújtani az adóhatósághoz.
A foglalkoztatónak nem minősülő biztosított mezőgazdasági őstermelő nem kötelezett az ’58-as bevallás benyújtására, ha a
tárgyévet megelőző évben bevétele nem
volt, kivéve:
- ha a tevékenységét a tárgyévben kezdte,
vagy
- ha nyilatkozatban vállalta, hogy a Tbj.
30/A. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott járulékalapnál magasabb ös�szeg után fizeti meg a járulékokat.
A KATA adózási formát választó adózó, ezen
időszaka alatt főszabály szerint mentesül a
havi ’58-as számú bevallás benyújtása alól,
ugyanakkor évente kell eleget tennie a KATA
jelű bevallásnak.
Az Őstermelő biztosítottnak minősül, ha
a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő
együttesen legalább 20 év, kivéve
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• az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt
és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
• az egyéb jogcímen – ide nem értve a
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szerint (megbízási, vállalkozási,
szerződés alapján munkát végzőt, választott tisztségviselőt) – biztosítottat,
• a saját jogú nyugdíjast, illetve azt az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki
a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltötte.
Az adózóknak ’01-es bevallást abban az
esetben kell benyújtaniuk, ha a bevalláson
szereplő bármely adónem alanyai az adott
időszakban. Bevallási kötelezettségük attól
független, hogy adókötelezettségük keletkezett az adott időszakban vagy sem. Ilyen
esetben ’01-es bevallást az adott adónem
tekintetében nulla értékadattal is benyújthatja, de ez esetben is lehetősége van az NY
jelű nyilatkozattal kiváltani azt.
4.2. Bevallási határidők
A havi, illetve negyedéves bevallásra nem
kötelezett adózók évente, az adóévet követő év február 25-éig tesznek bevallást.
Az eSZJA körének kibővítése az őstermelők és az Áfa fizetésre kötelezettek körével magával hozza a bevallási határidők
egységesítését, így jövőre már nem csak
a vállalkozási tevékenységet nem folytató
természetes személyek mellett a mezőgazdasági őstermelőnek és az általános
forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek is - ideértve a vállalkozási tevékenységét az adóév utolsó napján
szüneteltető természetes személyt is - az
adóévet követő év május huszadika lesz a
személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje.
A havi járulék bevallásra kötelezett egyéni vállalkozó adózó a tárgyhónapot követő
hónap 12. napjáig tesz eleget az ’58-as jelű
bevalláson, míg a negyedéves bevallásra
kötelezett többes jogviszonyú EVA adóalany
egyéni vállalkozó és az őstermelő adózó a
negyedévet kővető hónap 12-éig kell megküldje bevallását az adóhatósághoz.
A kifizetőnek, foglalkoztatónak minősülő
egyéni vállalkozó adózónak a tárgyhót követő hónap 12-éig kell benyújtani a ’08-as
számú járulék bevallást.
A havi áfa bevalló adózó a tárgyhót követő hónap 20-áig, míg a negyedéves áfa
bevalló, a negyedévet követő hónap 20-áig
tesz eleget áfa bevallási kötelezettségének.
4.3 Áfa bevallási gyakoriság
Az általános forgalmi adó vonatkozásában
az speciális bevallási gyakoriság érvényesül.

4.3.1. Áfa bevallási gyakoriság általános
szabálya
Az általános forgalmi adóról az adófizetésre
kötelezett adózónak
a) fő szabály szerint negyedévenként kell
adóbevallást benyújtania,
b) havonként kell adóbevallást benyújtania,
ha
ba) a tárgyévet megelőző második évben
az elszámolandó adójának éves szinten
összesített - vagy annak időarányosan
éves szintre átszámított - összege pozitív előjelű, és az 1 millió forintot elérte,
vagy
bb) csoportos általános forgalmi adózást
választó adózónak minősül, vagy
bc) az általános forgalmi adóról szóló törvény 96. §-ában meghatározott közvetett vámjogi képviselőnek minősül,
vagy adóraktár üzemeltetője, vagy
bd) olyan adózó, aki (amely) az általános
forgalmi adóról szóló törvény szerinti
adómentes termékimportot megalapozó közösségi termékértékesítésen
kívül adóalanyiságot keletkeztető termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást
belföldön nem végez azzal, hogy nem
kell adóbevallást benyújtani arról a hónapról, melyben az adózó az e pontban
meghatározott termékértékesítést sem
végzett, vagy
be) jogelőd nélkül alakult,ekkor a bejelentkezés évének, valamint az azt követő évnek az általános forgalmi adó
kötelezettségéről kell havi bevallást
benyújtani.
A bc), bd) pontok szerinti esetben havi bevallást első alkalommal arról a hónapról kell
benyújtani, amelyben az adózó a vonatkozó
nyilatkozat vagy a termék vámjogi szabad
forgalomba bocsátására irányuló árunyilatkozat tételére köteles. A havi elszámolásra
való évközi áttérés esetén az áttérést megelőző, bevallással le nem fedett időszakról
az adózó az első alkalommal benyújtandó
havi bevallással egyidejűleg tesz bevallást és
az adót a bevallással egyidejűleg fizeti meg,
illetve ettől az időponttól igényelheti vissza.
c) évente kell adóbevallást benyújtania, ha a
tárgyévet megelőző második évben
ca) az elszámolandó adójának éves szinten
összesített – vagy annak időarányos
éves szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250
ezer forintot és
cb) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó
nélküli éves szinten összesített összege
nem haladja meg az 50 millió forintot,
feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal,
Fontos szabály az általános forgalmi adó elszámolása és bevallása szempontjából az a
szabály, mely szerint az adót, ha az adóalany
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- havi adóbevallásra kötelezett, a tárgyhónap első napjától a tárgyhónap utolsó
napjáig,
- negyedéves adóbevallásra kötelezett, a
tárgynegyedév első napjától a tárgynegyedév utolsó napjáig,
- éves adóbevallásra kötelezett, a tárgyév
első napjától a tárgyév utolsó napjáig
terjedő időszakra kell megállapítania. (Ez
az adóalanyra vonatkozó, és az áfatörvény
alkalmazása szempontjából jelentőséggel
bíró adómegállapítási időszak.)
4.3.2. Változás a bevallási gyakoriságban
Az adózó gazdálkodásában, működési körülményeiben gyakran áll be változás, ez kihatással lehet az áfa bevallási gyakoriságra is.
Éves bevallásról negyedéves bevallásra kell
áttérni, ha a tárgyévben az év elejétől - előjel
helyesen - összesített fizetendő és levonható
előzetesen felszámított adó különbözete az
éves bevallási gyakoriságnál említett ca) pont
szerinti értékhatárt elérte vagy az általános
forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének adó nélküli összege az éves bevallási
gyakoriságnál említett cb) pont szerinti értékhatárt meghaladta, vagy az adóév közben
az adóhatóság az adózó számára közösségi
adószámot állapított meg. A tárgyévi első
bevallást a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell
- a negyedéves bevallás benyújtására előírt
időpontig - benyújtani, amelyben az értékhatárt elérte, illetve amelyben az adóhatóság
közösségi adószámot állapított meg.
Az adózónak negyedéves bevallásról havi
bevallásra kell áttérnie, ha az év elejétől ös�szesített elszámolandó adója pozitív előjelű
és az 1 millió forintot elérte. Az első havi
bevallást arról a hónapról kell benyújtani,
amelyet megelőző bevallással lezárt negyedévben az adózó az értékhatárt elérte.
Az éves bevallásról havi bevallásra kell áttérnie az adózónak, ha a tárgyévben az év
elejétől - előjel helyesen - összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított
adó különbözete pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. A tárgyévi első bevallást
a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig tartó időszakról kell benyújtani,
amelyben az előzőekben meghatározott
különbözet a havi bevallási gyakoriságnál
szereplő összeget elérte, majd ezt a negyedévet követő hónaptól az adózó havi bevallásra köteles áttérni.
Fontos kiemelni, hogy a tárgyév valamely
adóbevallására vonatkozó önellenőrzés,
illetőleg az utólagos adómegállapítás nem
érinti a tárgyévi adóbevallás gyakoriságát.
Ebből következően a tárgyidőszakra vonatkozóan benyújtott bevallások (ideértve
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a pótló bevallásokat is) adatai határozzák
meg az adózó bevallási gyakoriságának év
közben történő módosulását.
Az a körülmény, hogy az adóalany a gyakoribb bevallásra irányadó értékhatárt eléri egy adott napon, nem jelenti azt, hogy
azonnal át kell térnie a gyakoribb bevallásra.
Az áttérésre irányadó szabályok ugyanis úgy
rendelkeznek, hogy az elszámolandó adó
összegét az év elejétől a tárgyév adott negyedévének utolsó napjáig terjedő időszakban összesítetten kell figyelembe venni.
Amennyiben az éves bevallásra kötelezett
adóalany az év közbeni áttérési kötelezettség
értékhatárát a tárgyév utolsó negyedévében
éri el, vagy az utolsó negyedévben válik negyedéves bevallásra kötelezetté közösségi
adószám megállapítása miatt, abban az esetben tárgyévi első adóelszámolását január
1-jétől december 31-ig terjedő időszakra kell
elkészítenie, és azt a negyedéves bevallás benyújtására előírt időpontig, amely ebben az
esetben január hó 20. napja, kell benyújtania.
Amennyiben az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalany részére ugyanazon
negyedévben állapítanak meg negyedéves
gyakoriságot eredményező közösségi adószámot is, mint amelyikben elérte a havi
bevallásra vonatkozó értékhatárt is, akkor a
havi bevallás gyakoriságra kell áttérnie.
4.4. Adófizetés, kiutalás
Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek – ideértve az egyéni
vállalkozót is – legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó
rendszeres gazdasági tevékenysége körében
kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat. Az
első pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi
számlanyitásra kötelezett adózó adószámának közlésétől számított 15 napon belül kell
megnyitni. Az adózó bevallásában, valamint
kiutalási kérelmében feltünteti azon fizetési
számla számát, amelyre a költségvetési támogatás kiutalását kéri.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
adózó a fizetési kötelezettségét belföldi
pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni, az állami adó- és
vámhatósághoz teljesítendő befizetések
vonatkozásában, ideértve az elektronikus
fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (ún. EFER rendszer) keresztül
átutalással történő fizetést is.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
adózó
• az eljárási illeték,
• az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj,
• az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj,

• az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-fizetési kötelezettség,
• valamint - ha végrehajtási eljárás alatt
áll - a végrehajtói letéti számlára történő
befizetés
vonatkozásában az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét EFERen keresztül POS terminál útján történő
bankkártyás fizetés útján is teljesítheti.
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi
fizetési számlájáról történő átutalással, vagy
készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem
kötelezett adózó az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét
EFER-en keresztül átutalással, illetőleg POS
terminál útján történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.
Magánszemély adózó - pénzforgalmi
számlanyitási kötelezettségétől függetlenül - az állami adó- és vámhatóságnál
fennálló fizetési kötelezettségét a külön
jogszabályban meghatározott, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító
alrendszeren keresztül internetes felületen
bankkártyás (VPOS) fizetéssel is teljesítheti.
A költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30
napon belül, a visszaigényelt általános
forgalmi adót 75 napon belül kell kiutalni.
Ha a felszámolás alatt álló adózóval szemben ezen határidő alatt az igényelt költségvetési támogatással összefüggésben
bevallások utólagos vizsgálatára irányuló
ellenőrzés indul, vagy van folyamatban, a
költségvetési támogatás kiutalásának határidejét az ellenőrzés megállapításairól
hozott határozat jogerőre emelkedésétől
kell számítani. Ha az adózó a kiutalási igényét a felszámolást, egyszerűsített felszámolást vagy a végelszámolást, egyszerűsített végelszámolást lezáró adóbevallásban
terjeszti elő, a költségvetési támogatást
felszámolás vagy végelszámolás esetén
60, egyszerűsített felszámolás vagy egyszerűsített végelszámolás esetén 45 napon belül kell kiutalni, amely határidőt a
lezáró adóbevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől kell
számítani. Az adóhatóság a magánszemély
jövedelemadó-bevallásában feltüntetett
visszatérítendő adót, illetve költségvetési
támogatást az igény (bevallás) beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban az adóévet követő év március 1-jétől
utalja ki. Ha a költségvetési támogatást az
adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az
erről szóló határozat véglegessé válásától
számított 30 napon belül kell teljesíteni.
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A kiutalásra nyitva álló határidőt
a) ha az adózó bevallásának, igénylésének
kijavítását az adóhatóság rendelte el, az
adóbevallás kijavításának napjától,
b) ha az ellenőrzés befejezését (illetve
2014-től az ellenőrzés megkezdését is)
az adózó érdekkörében felmerült ok akadályozza vagy késlelteti, az akadály megszűnésének napjától,
kell számítani.
Az előzőekben foglaltaktól eltérően a vis�szaigényelt általános forgalmi adót, feltéve, hogy az adózó a kiutalási igényét nem
a felszámolást (egyszerűsített felszámolást)
vagy a végelszámolást (egyszerűsített végelszámolást) lezáró adóbevallásban terjeszti
elő, a bevallás beérkezésének napjától, de
legkorábban az esedékességtől számított
30 napon belül, ha a visszaigényelhető adó
összege az 1 millió forintot meghaladja, 45
napon belül kell kiutalni, amennyiben az
adózó az általános forgalmi adó áthárítására
jogalapot teremtő minden ügylet - melynek
teljesítését tanúsító számla (számlák) alapján az adott adómegállapítási időszakban
adólevonási jogát gyakorolja - számlá(k)ban
feltüntetett ellenértékének adót is tartalmazó összegét a bevallás benyújtásának napjáig
teljes mértékben megfizette vagy tartozása
egészében más módon megszűnt, és a feltétel fennállásáról az adózó a bevallásában
nyilatkozik. Ha a felszámolás alatt álló adózóval szemben ezen határidő alatt az igényelt
költségvetési támogatással összefüggésben
bevallások utólagos vizsgálatára irányuló
ellenőrzés indul, vagy van folyamatban, a
költségvetési támogatás kiutalásának határidejét az ellenőrzés megállapításairól hozott
határozat jogerőre emelkedésétől kell számítani. E rendelkezés alkalmazása során az
ellenértéket megfizetettnek kell tekinteni,
amennyiben abból kizárólag szerződésben
előre kikötött teljesítési garancia miatt történik a visszatartás.
4.5. A készpénzfizetés korlátozása az adózók közötti ügyletekben
A gazdasági folyamatok átláthatóságát növeli, ha az üzleti élet szereplői, a pénzforgalmi
számlanyitásra kötelezett adózók egymás
közti pénzforgalmuk minél nagyobb részét
pénzforgalmi bankszámlájukon bonyolítják
le. Ennek érdekében a pénzforgalmi számla
nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy
más jogalannyal kötött szerződés alapján, az
abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés - általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval
növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy
naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint
összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.
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Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy
adott ügylet a korlátozó rendelkezések
alá esik-e, vagy sem, először az ügyletben
résztvevő jogalanyokat kell megvizsgálni. Kérdés, hogy mindkét fél pénzforgalmi
számla nyitására kötelezett-e (a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók
körét ld. előző pont). Amennyiben igen, úgy
az új szabályt alkalmazni kell. Amennyiben
nem (mert pl. külföldi adózóról, vagy áfa fizetésére nem kötelezett magánszemélyről
van szó), úgy az ügylet nem esik a korlátozás alá. Szintén figyelmen kívül hagyható
a korlátozás abban az esetben, ha ugyan
mindkét fél pénzforgalmi számlanyitásra
kötelezett adózó, azonban az ügylet nem
a vállalkozási tevékenységhez (adóköteles
tevékenységhez) kapcsolódik, vagy nem azt
szolgálja. Így például egy általános forgalmi
adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó
által – hiába pénzforgalmi számlanyitásra
kötelezett és rendelkezik is pénzforgalmi
számlával – a családja számára vagy saját
magának (mint magánszemélynek) beszerzett termék tekintetében nem áll fenn
a pénzforgalmi számláról történő fizetési
kötelezettsége, hanem ezen ellenértéket
készpénzfizetéssel is jogszerűen teljesítheti.
Amennyiben az ügyletre a „1,5 millió forintos szabályt” alkalmazni kell, úgy meg kell
nézni, hogy az adott partnerrel hány szerződésünk van, illetve havonta mennyi kifizetés
történik készpénzben. A korlátot ugyanis
szerződésenként kell nézni, ezen belül pedig
naptári hónaponként.
A szerződések vizsgálatánál mindenekelőtt azt célszerű megvizsgálni, hogy mi
minősül „készpénzszolgáltatásnak”. E fogalmat azonban az Art. nem részletezi, illetve
más jogszabályok sem adnak eligazítást arra
vonatkozóan, pontosan mit kell e fogalom
alatt érteni. Ugyanakkor egyéb jogszabályok a „készpénzfizetés” meghatározásával
kapcsolatban eligazítást nyújtanak. A fizetési műveletek a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
(Pft.) 63. § (1) bekezdése, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6. §
(1) bekezdés 87. pontja alapján alapvetően
öt nagy csoportba sorolhatók:
- a fizetési számlák közötti fizetés, amelynek lényege, hogy a művelet két számlát
feltételez,
- a fizetési számlához kötődő készpénzfizetés, amely egy fizetési számla létét feltételezi (fizetési számlára történő készpénzbefizetés, vagy fizetési számláról
történő készpénzkifizetés),
- a fizetési számla nélküli, ámde pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő olyan fizetés, amely nélkülözi a fizetési számlát
pl. készpénzátutalás (postai „rózsaszín
csekk”),

- készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide
nem értve a csekket és az elektronikus
pénzt - használata, és
- a készpénzfizetés.
A Hpt. 6. § (4) bekezdése kimondja, hogy
nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak
a fizető fél és a kedvezményezett közötti
közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli
bankjeggyel és érmével (együtt: készpénz)
történő fizetési művelet.
A Hpt. fenti meghatározása egyrészt pontos fogalmi magyarázatot ad arra vonatkozóan, hogy mi minősül készpénzfizetésnek,
másrészt a készpénzfizetést, mint fizetési módot egyértelműen elhatárolja a Pft. hatálya
alá tartozó, pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő egyéb készpénzes fizetési módoktól.
Ez alapján a korlátozó szabály alkalmazásában csak a bankjeggyel és érmével történő fizetés minősül készpénzfizetésnek.
Mindezt megerősíti az adóhatóságnak a
fenti jogszabályi rendelkezések értelmezésével kapcsolatos útmutatója (3002/2013.
NAV útmutató), mely megtalálható az adóhatóság honlapján.
Nem minősül készpénzfizetésnek, ha a fizetés következményeként legalább az egyik
félnél megvalósul a bankszámla jóváírás
vagy terhelés. Ennek megfelelően, mivel
a készpénzfizetéshez az egyik fél részéről
pénzintézeti kiegyenlítés kapcsolódik, nem
minősül készpénzfizetésnek például, ha az
ügyfél bankszámlájára szóló készpénzátutalási megbízással (csekkel) kerül feladásra
készpénz, vagy ha az ügyfél bankszámlájára, az ügyfél bankszámláját vezető banknál
történik a tartozás kiegyenlítése készpénz
befizetésével vagy, ha a banknak adott rendelkezés alapján az adózó bankszámlájáról
az ügyfél részére történik készpénzkifizetés
a tartozás kiegyenlítésére. Vagyis pl. nem
szankcionálható, ha a szerződő partnerek
bármely ok miatt úgy határoznak, hogy
mindketten megjelennek a hitelintézetnél
és a kifizetést teljesítő személy a terméket
értékesítő, szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi bakszámlájára fizeti be (bankjeggyel, érmével) az ellenértéket.
Jelen összeállítás szerzőjének véleménye
szerint nem minősül készpénzszolgáltatásnak
továbbá pl. a váltó használata. Amennyiben
az adózó váltóval egyenlíti ki az ellenértéket,
akkor nem valósul meg készpénz „szolgáltatása” a termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, így ezen magatartás kívül esik a szankcionálás körén.
Az ellenérték meghatározása során az ellenértéknek az általános polgári jogi fogalmát
kell alkalmazni. Főbb szabályok:
• Amennyiben a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás általános forgalmi adóval
terhelt, úgy a törvény rendelkezése alapján az ellenérték az általános forgalmi
adóval együtt számítandó.
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• A foglaló az ellenértékbe beleszámít.
• Amennyiben a felek egy adott szerződéses ügylet ellenértékének a kifizetésére
részletfizetésben állapodtak meg, akkor
az értékhatár megállapításánál ezen
szerződéses ügylethez tartozó kifizetéseket össze kell számítani.
• Ha az ellenérték kiegyenlítése devizában
történik, az összeghatár megítélése tekintetében a Magyar Nemzeti Bank által
megadott, a kifizetés napján érvényes
árfolyamot kell irányadónak tekinteni.
• A nyújtott kölcsön nem felel meg a törvényi feltételeknek, mivel az nem minősül
ellenértéknek. Azonban a kölcsönszerződés alapján a kölcsönvevő által fizetendő
kamatra már alkalmazni kell a jelzett törvényhelyet.
• Nem minősülnek ellenértéknek azon ös�szegek sem, amelyeket a fél a nem szerződésszerű teljesítés ellentételezéseként
szerez meg (így például a kötbér vagy a
késedelmi kamat, kártérítés).
A szabály alkalmazása szempontjából az Art.
nem definiálja külön a szerződés fogalmát
sem, ezért minden egyes, a szabályozás hatálya alá eső gazdasági eseménynél a polgári jog szabályaiból kell kiindulni. Pl. az, hogy
több, pénzben kifejezhető ellenértékkel
rendelkező szolgáltatás nyújtása mennyiben
tekinthető egy szerződésnek, az eset összes
körülménye alapján állapítható meg.
A szerződéses gyakorlatban kialakult keretszerződés nem egy önálló szerződéstípus, hanem egy olyan szerződési forma,
amely hosszabb időszak vonatkozásában
rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit,
valamint a teljesítésre vonatkozó alapvető
követelményeket. A vásárlás jellemzően a
vevő általi egyoldalú megrendeléssel vagy
ún. „lehívással illetve felhasználással” történik, többször – az írásbeliséget nélkülözve
– szóban vagy ráutaló magatartás formájában. Ebben az esetben a keretszerződésen
belül önálló, egyedi szerződések keletkeznek, így minden egyes szerződést külön, önállóan kell megítélni.
A folyamatos teljesítésű ügyletek során
azonos felek között, rendszeres és ismétlődő jelleggel, jellemzően azonos tartalommal
történik szolgáltatás és ellenszolgáltatás. Mivel ezekben az esetekben minden egyes teljesítés a felek által már korábban megkötött
ugyanazon szerződésen alapul, ezért az egy
naptári hónapban, egymás között teljesített
kifizetéseket egybe kell számítani.
A jogszabály rendezi azt az esetkört is,
amennyiben az adózók a szerződéses kapcsolataikat fel kívánnák osztani több szerződéssé. A készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla
nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek
között kötött szerződések alapján ugyana-
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zon adózó részére teljesít, a készpénzfizetés
korlátozása alkalmazásában egy szerződés
alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak
kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem
rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került
több szerződésben meghatározásra.
A rendeltetésszerű joggyakorlás fogalmát
alapelvként az Art. tartalmazza. E szerint az
adózó és az adóhatóság az Art.-nak és más
törvényeknek megfelelően gyakorolhatja jogait és teljesíti kötelezettségeit, mely
szerint az adójogviszonyokban a jogokat
rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Az adótörvények alkalmazásában nem minősül
rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan
szerződés vagy más jogügylet, amelynek
célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése.

kozó átruházással megszerezte az egyéni cég
vagyoni betétjét, az átruházás napján,
c) az egyéni vállalkozó halála napján,
d) az egyéni vállalkozó gondnokság alá
helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján,
e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat véglegessé válásának napján,
f) a törvényben meghatározott bűncselekmények miatti szabadságvesztés ítélet
miatt (mely a tevékenység folytatásával
összeférhetetlen), az összeférhetetlenség
megállapításakor, valamint
g) ha az egyéni vállalkozó nem jelentette
be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését, a szünetelés
kezdő napját követő két év elteltét követő
napon.

A pénzforgalmi bankszámla nyitásra kötelezett adózók egymás közti, készpénzben
teljesített kifizetéseinek korlátozására vonatkozó szabályozás megsértése esetén az
adóhatóság mulasztási bírságot állapít meg.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett
adózó a készpénzfizetés korlátozására vonatkozó előírás megsértése esetén a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot
meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet. Az előírás megsértésével
teljesített kifizetés jogosultja, ha a szabálytalan kifizetést elfogadja, a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó
része után 20% mértékű mulasztási bírságot
fizet. Összességében tehát az adóhatóság
2x20%-os mértékű bírságot szab ki, az egyik
20%-ot a kötelezettnek, a másik 20%-ot a
jogosultnak.
Amennyiben a kifizetést teljesítő adózó
az ellenérték egy részét készpénzfizetéssel,
a fennmaradó részt pedig átutalással teljesíti, akkor az átutalás útján teljesített ös�szeg a szankcionálás során figyelmen kívül
hagyandó.

Az egyéni vállalkozói ügyekben eljáró hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy
a tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn,
így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem
rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy
főtevékenységgel,
b) ha az egyéni vállalkozó a bejelentett
tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen.
Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának a megtiltásáról hozott határozatának végrehajthatóvá válásáról az egyéni
vállalkozói ügyekben eljáró hatóság haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely az értesítés
alapján az egyéni vállalkozót a nyilvántartásból hivatalból törli.
Az egyéni vállalkozói tevékenységre való
jogosultság megszűnése alapjául szolgáló
tényről
a) az egyéni vállalkozói tevékenység
megszüntetése, az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése, illetve halála esetén
az egyéni vállalkozói ügyekben eljáró hatóság vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, illetve a központi idegenrendészeti
nyilvántartást vezető szerv,
b) az egyéni vállalkozó adószámának
törlése esetén az adóhatóság,
c) egyéni cég alapítása, vagyoni betétjének átruházással vagy örökléssel történő
megszerzése esetén az egyéni cég székhelye szerint illetékes cégbíróság
elektronikus úton értesíti a nyilvántartást
vezető szervet.

5. A megszűnés és szüneteltetés
5.1. Megszűnés egyéni vállalkozásnál
Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik
a) ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését az
egyéni vállalkozói ügyekben eljáró hatósághoz (okmányirodához) vagy a nyilvántartást
vezető szervhez (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala:
KEK KH) bejelenti, a bejelentés napján,
b) ha az egyéni vállalkozó egyéni céget
alapított, vagy az egyéni cég tagjának halála
esetén az elhunyt tag özvegyeként, örököseként az egyéni cég tagjává vált, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját
megelőző napon, illetve ha az egyéni vállal-

A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, amelynek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága
megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének
napjával hivatalból törli a nyilvántartásból.
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A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásból való törlésről és annak időpontjáról
haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja az adóhatóságot, az egyéni vállalkozó
ügyeiben eljárt hatóságot és a Központi
Statisztikai Hivatalt.
Az egyéni vállalkozó halála esetén az
egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse,
illetve az egyéni vállalkozó gondnokság
alá helyezését kimondó bírósági határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében
és javára törvényes képviselője az egyéni
vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha
az ok bekövetkeztétől számított 90 napon
belül, a törvényes képviselő pedig a gondnokság alá helyezésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon
belül az egyéni vállalkozó ügyeiben eljáró
hatóságnál (okmányiroda) személyesen
bejelenti.
5.2. Az egyéni vállalkozási tevékenység
szüneteltetése
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy
hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére kizárólag
elektronikus úton kerülhet sor.
Ha az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja,
köteles ezt a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon bejelenteni, amely
a szünetelés tényét és kezdő időpontját
az egyéni vállalkozók nyilvántartásába
bejegyzi. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről haladéktalanul,
elektronikus úton értesíti az adóhatóságot, a Központi Statisztikai Hivatalt, és az
az okmányirodát is.
Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó
tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát
az okmányirodában személyesen vagy
postai úton leadja. Az igazolványt a Hatóság az igazolvány beérkezésének napján
határozattal visszavonja, és határozatát
közli a nyilvántartást vezető szervvel is.
A szünetelés bejelentését követően, annak
tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni
vállalkozói tevékenységet nem végezhet,
egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő
új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a
szünetelésig keletkezett és azt követően
esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a
szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.
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Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni
vállalkozói tevékenységét az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon benyújtott, az
egyéni vállalkozói tevékenység folytatására
vonatkozó bejelentésével bármikor folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról,
hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. Ha a bejelentő
az űrlapot megfelelően töltötte ki, a nyilvántartást vezető szerv a szünetelés záró napját
bejegyzi az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és erről haladéktalanul, elektronikus
úton értesíti az adóhatóságot, a Központi
Statisztikai Hivatalt, és az okmányirodát.
A szüneteltetéssel kapcsolatban fontos
megjegyezni, hogy az egyéni vállalkozó, az
ügyvéd és a szabadalmi ügyvivő mentesül
tevékenységének szüneteltetése, a közjegyző pedig mentesül a közjegyzői szolgálata
szünetelésének időtartamához kötődő és
ilyen minőségében keletkezett adókötelezettségek – kivéve az áfa bevallás – teljesítése alól, ideértve a pénzforgalmi-számlafenntartási kötelezettséget is.
Bevalláshoz kapcsolódó szabály ugyanakkor, hogy az egyéni vállalkozó, az ügyvéd, a
szabadalmi ügyvivő, illetve a közjegyző tevékenységének, közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamára vonatkozóan – ha
törvény vagy törvény felhatalmazása alapján
kiadott jogszabály másként nem rendelkezik – ilyen minőségében adó-visszaigénylést,
adóvisszatérítést, költségvetési támogatás-igénylést a szünetelés megszűnését követően sem kérhet, illetve a szünetelés időtartama alatt túlfizetés visszatérítését nem
kérheti. Egyéni vállalkozó esetén a szünetelés időtartama alatt az egyéni vállalkozók
nyilvántartása szerinti szünetelés kezdő- és
záróidőpontja közötti időszakot kell érteni.
5.3. A megszűnés bejelentése az adóhatósághoz
Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást, amelyről a cégbíróság,
illetve az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság
(okmányiroda) külön jogszabály alapján az
adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül
az előírt nyomtatványon közvetlenül az adóhatóságnak és az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.
Mivel az egyéni vállalkozói ügyekben illetékes hatóság mind a megszűnésről, mind a szüneteltetésről küld információt az adóhatóságnak, ezért ezen okból külön bejelentést nem
kell tenni a NAV felé. Ez alól azonban kivételt
képez a KATA adózási formát választó egyéni
vállalkozó, ugyanis esetében az önkormányzati adóhatósághoz történő bejelentés mellett
szükséges a NAV-hoz történő bejelentés megtétele is, annak érdekében, hogy a tételes adó
havonkénti előírására ne kerüljön sor.

5.4. Megszűnéssel, átalakulással kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek
5.4.1. Bevallással kapcsolatos kötelezettségek
A megszűnéssel (ide értve a szüneteltetést
is) kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási
kötelezettségeket – fő szabályként – szintén
az Art. szabályozza. Soron kívüli bevallást
kell benyújtani az adózónak valamennyi
adójáról - kivéve a magánszemélyt saját személyében terhelő azon adókat, amelyekről
éves adóbevallást köteles benyújtani - a bevallással még le nem fedett időszakról, ha
a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerint egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély e tevékenységét megszünteti, a
tevékenység folytatására való jogosultsága
megszűnik, szünetel, valamint az ügyvéd, a
szabadalmi ügyvivő tevékenységét, illetőleg a közjegyző közjegyzői szolgálatát szünetelteti.
Az egyéni vállalkozó, ha tevékenységét
megszűnteti, szünetelteti, vagy ha a tevékenysége folytatásához szükséges engedélyét (vállalkozói igazolvány, egyéb hatósági
engedély) visszavonják, soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett. Ugyancsak soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett
az ügyvéd, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő, ha tevékenységét szünetelteti és ezt
a körülményt az illetékes kamarához bejelenti.
A soron kívüli adóbevallást az éves elszámolású adókról ebben az esetben a soron
kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani.
Azokról az adókról, amelyeknél az adómegállapítási időszak egy hónap, egy negyedév, a bevallással még le nem fedett
időszakról a soron kívüli adóbevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon
belül kell a bevallást benyújtani.
5.4.2. Adatszolgáltatás
Az Art. soron kívüli adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a jogutód nélkül megszűnő
adózó, illetőleg a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak
minősülő magánszemély számára, ha e tevékenységét megszünteti, vagy a tevékenység gyakorlásához szükséges egyéni vállalkozói igazolványát, hatósági engedélyét
véglegesen visszavonják. Ezen kötelezettségét az Art.-ben, illetőleg adótörvényben
vagy költségvetési támogatást megállapító
jogszabályban megállapított adatszolgáltatási kötelezettségét az éves elszámolású
adókról benyújtott soron kívüli bevallással
egyidejűleg teljesíti.
Czenki Péter
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II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY SZABÁLYAI
A személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.)
speciális rendelkezéseket tartalmaz az őstermelők (ideértve a családi gazdálkodókat
is) és a mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók adókötelezettségére
vonatkozóan, ugyanis a szabályozás figyelembe veszi a mezőgazdasági tevékenység
végzése során felmerülő sajátosságokat is.
A mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó lényeges fogalmak:
Az Szja tv 3.§ 18. pontja szerint mezőgazdasági őstermelőnek minősül az a 16.
életévét betöltött, belföldön lévő saját
gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek1 előállítására irányuló tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői
tevékenység) folytató, ezen tevékenysége
tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve
az erre a célra létesített nyilvántartásban
családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként
közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben
felsorolt termékek előállítására irányuló
tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme)
tekintetében.
A fogalom alapján a következőkre érdemes
figyelni:
– Az őstermelői igazolvány kiváltásának
feltétele, hogy az igénylőnek belföldön
legyen saját gazdasága. Ez kizárja az
őstermelők köréből azokat a termelőket,
akik csak az őstermelői státusszal járó
kedvezményeket vennék igénybe, azonban tevékenységüket külföldön végzik.
Amennyiben pl. adózó Romániában és
Magyarországon is krumplit termel és
Magyarországon kívánja eladni az összes
terményét, akkor csak a Magyarországon
termett krumpli eladási ára lesz őstermelésből származó bevétel, a Romániában
termett krumpli eladási ára önálló tevékenységből származó bevétel lesz. Célszerű adózónak ilyen esetben ennek megfelelően vezetni a nyilvántartásait, hogy
megállapítható legyen a kétféle bevétel
nagysága. Gyakori eset, hogy az őstermelő külföldön, pl. Ausztriában értékesíti
a termékét, pl. a mézet. Az Ausztriában
történő méz értékesítésének vonatkozásában adózónak Magyarországon nincs
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bejelentési kötelezettsége, viszont az értékesítésre az osztrák szabályok vonatkoznak. Mivel az értékesítés az osztrák
jogszabály hatálya alá esik, így az osztrák
hatósággal kell a kapcsolatot a példabeli
esetben felvenni.
– A fogalom rögzíti azt is, hogy az őstermelő (ezen státusza mellett) lehet egyidejűleg egyéni vállalkozó is, de arra a
tevékenységre nézve, amire egyéni vállalkozását alapította már nem végezhet
az Szja tv. 6. számú mellékletében szereplő, őstermelőként felvett tevékenységet,
azaz aki pl. egyéni vállalkozóként almát,
barackot, és epret termel, ezt már őstermelőként nem végezheti. Aki az említett
gyümölcsök termelését őstermelőként
végzi, ezekből befőttet, szörpöt, lekvárt
készíthet és értékesíthet egyéni vállalkozóként.
Saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végző magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni az eszközei (ideértve
a bérelt földterületet, bérelt eszközöket is),
a termelés szervezése és - a vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a
kihelyezett állat tartása esetének kivételével - a termelés eredményének felhasználása felett.
A mezőgazdasági őstermelők közül fontos
kiemelni azokat a magánszemélyeket, akik
a bevétel nagysága alapján mezőgazdasági
kistermelőnek minősülnek. Mezőgazdasági
kistermelőnek azt az őstermelőt kell tekinteni, akinek az adóévben elszámolt jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján
kapott támogatás összegével csökkentett
őstermelői tevékenységből származó éves
bevétele nem több 8 millió forintnál.
Az Szja tv. 3.§ 51. pontja határozza meg a
termőföld fogalmát, mely szerint: „Termőföld: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld.”
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi tv.) 5.§ 17. pontja
szerint mező-, erdőgazdasági hasznosítású
föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő
(gyep), nádas, erdő és fásított terület mű-

1 Az őstermelői termékek és tevékenységek
körét részletesen az 1. számú melléklet
tartalmazza

velési ágban van nyilvántartva, továbbá
az olyan művelés alól kivett területként
nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott
terület jogi jelleg van feljegyezve.
Ennek megfelelően a meghatározott
hasznosítású belterületi földek is termőföldnek minősülnek. A korábban hatályban
lévő szabályozás csak külterületen lévő földet minősítette termőföldnek.
Földműves az a Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy,
illetve tagállami állampolgár, aki a Földforgalmi tv. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy
erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet,
illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan
Magyarországon folytat, és ebből igazoltan
árbevétele származott, vagy az árbevétel
azért maradt el, mert a megvalósult mezővagy erdőgazdasági célú beruházás még
nem hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló,
Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági
termelőszervezet olyan tagjának minősül,
aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet,
illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat
kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi. [Földforgalmi tv. 5.§
7.pont]
A Földforgalmi tv. alapján mező-, erdőgazdasági tevékenységnek a növénytermesztés, a kertészet, az állattartás, a méhanya
nevelés, a halászat, a haltenyésztés, a szaporítóanyag-termesztés, a vadgazdálkodás,
az erdőgazdálkodás, a kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás minősül.
Kiegészítő tevékenységnek minősül a falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből
élelmiszer előállítása, dohányfeldolgozás,
bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett
melléktermékek, növényi és állati eredetű
hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú
feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgál-
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tatás, valamint a mezőgazdasági üzemhez
tartozó termelési tényezők hasznosítása,
értékesítése.
Nem minősül őstermelőnek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
által vezetett ügyfél nyilvántartási rendszerben nyilvántartott, mezőgazdasági termelő
magánszemély.
1. Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap
A mezőgazdasági őstermelői igazolvány a
436/2015. (XII.28.) kormányrendeletben
(továbbiakban: Korm rend.) foglaltak alapján váltható ki és használható.
Őstermelői igazolvány az őstermelői tevékenységből származó bevételek nyilvántartására alkalmas, hitelesített, a Korm.
rendelet által előírt adattartalommal, az
ott meghatározott eljárási rendben kiadott,
illetve érvényesített igazolvány, amely többek között tartalmazza a mezőgazdasági
őstermelő személyes adatait, azonosító
számokat (igazolvány szám, kamarai azonosító szám, technikai azonosító stb.) az igazolvány típusát (őstermelői vagy közös őstermelői igazolvány), termelésre vonatkozó
adatokat, valamint az értékesítési betétlapra vonatkozó adatokat is (kiállításának kelte, hatálya, sorszáma stb.). Az igazolványnak részét képezi az értékesítési betétlap.
A mezőgazdasági őstermelői tevékenység
kezdetének az őstermelői igazolványban
feltüntetett időpontot kell tekinteni.
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló Korm. rend. 1. §-a szerint a mezőgazdasági őstermelői igazolvány a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozóan igazolja,
hogy a magánszemély mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult
a Szja. tv-nek a mezőgazdasági őstermelőre
vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.
Az igazolvány kiadása a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
(a továbbiakban: NAK), megyei ügyintéző
szervezetének hatáskörébe tartozik.
Az igazolvány főszabály szerint a kiállítása
napjától a kiállítást követő ötödik adóév
utolsó napjáig hatályos. A Korm. rendelet
3.§ (3) bekezdése alapján, ha az igazolvány
az év végével hatályát veszti, akkor már
október 1. és december 31. napja között
lehet kérni új igazolvány kiállítását. Az új
igazolvány a tárgyévet követő év első napjától a hatályának kezdetét követő ötödik
adóév utolsó napjáig hatályos. (2017. decemberében benyújtott kérelem esetén
2018. január 1-től 2022. december 31-ig
hatályos az igazolvány)
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Értékesítési betétlap csak azokra az évekre adható ki, amely évekre az igazolvány
hatályos, vagy az ügyfél választása szerint
egy adóévre (amely évben az igazolványt
kiadták), vagy legfeljebb három adóévre.
Az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos!!!
Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő hatályos igazolvánnyal rendelkezik, akkor az értékesítési betétlap az adóév első
napjától hatályos, ha azt az adóév március
20. napjáig kérelmezik. Ha március 20-át
követően kérelmezik, akkor csak a kiállítás napjától lesz hatályos. A kérelmezés
időpontjára érdemes odafigyelni, mert a
fizetendő járulék összegét befolyásolhatja.
Abban az esetben, ha valaki az év végén lejárt értékesítési betétlapját csak májusban
újítja meg, abban az esetben a januártól
és májusi megújításig szerzett jövedelmére
vonatkozóan nem az őstermelőkre irányadó szabályokat kell alkalmazni. Ezalatt
az időszak alatt szerzett jövedelem önálló
tevékenységből származó jövedelemnek
minősül. A fizetendő járulékok is az önálló
tevékenységhez kapcsolódó szabályok szerint fizetendőek és biztosítotti jogviszony is
ehhez kapcsolódóan alakul.
Az őstermelői tevékenység kezdetének az
őstermelői igazolvány érvényessége kezdetének időpontját kell tekinteni.
Az őstermelői nyilvántartást vezető szerv
az őstermelői igazolvány kiadásáról, bevonásáról, adatairól és az abban szereplő adatok változásáról adatot szolgáltat az adóhatóságnak, valamint a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szervnek.
A magánszemélynek az őstermelői igazolvány kiváltásához és érvényesítéséhez
nyilatkozatot kell adnia az igazolvány kiállítójának többek között a következőkről:
• közös igazolvány esetén mi a családtagi
minősége;
• saját gazdasággal rendelkezik, a nyilatkozik a termelésre vonatkozó adatokról
(pl: tevékenység, használt földterület, az
állattartásra alkalmas épületek adatai;
teljes körüen Szja tv. 81/A. § (2) bekezdés f) pont fa)-ff) alpontja szerinti adatok);
• az erdei melléktermékek gyűjtése esetén rendelkezik a terület feletti rendelkezési jogot gyakorlótól a gyűjtésre
vonatkozóan beszerzett hozzájárulással
(pl: erdő tulajdonosától, hogy ott gombát, fenyőágat, bodzát, csalánt stb. szedjen, és azt eladja);
• folyamatosan részt vesz a gazdaság, a
termelési eszközök működtetésében.
A nyilatkozatokat az adatnyilvántartó lapokkal együtt 5 évig meg kell őrizni.

A kiállító NAK - az igazolvány kiállíthatóságáról meghozott döntésként - a mezőgazdasági őstermelő részére az ideiglenes igazolványt állít ki, amely legfeljebb a kiállításától
számított hatvan napig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az Szja. tv.
mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.
Nyilatkozat a választott adózási módról és
a biztosítotti jogviszonyról
Korábban a NAK felé kellett nyilatkozni az
őstermelői igazolvány igénylésekor a választott adózási módról és a biztosítotti
jogviszonyról. A Korm. rendelet hatályba
lépését követően ezt a bejelentést közvetlenül Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz kell
bejelenteni.
A biztosítotti jogviszony megállapításához
szükséges adatokat a 18T1041. számú bejelentő lapon kell megadni. A nyomtatvány
letölthető a www.nav.gov.hu internetes
oldalról. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, illetőleg a jogviszony
megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését 8 napon belül kell teljesíteni.
Az Szja tv. szerint a magánszemély az őstermelői tevékenységéből származó jövedelemének megállapítására kistermelőként
választhatja az átalányadózást, amelyet
az erre a célra rendszeresített 18T101 jelű
adatlapon kell az erre vonatkozó bejelentését a NAV felé megtennie. Ez az adatlap
szolgál a változás-bejelentésre is, így az átalányadózásra való jogosultság megszűnésének (pl. a bevételi értékhatár meghaladás)
bejelentésére is. A bejelentkezéskor az áfa
adó fizetési kötelezettség teljesítésének
módjára vonatkozó nyilatkozatot is ezen az
adatlapon kell megtenni.
Az értékesítési betétlap használata
Az értékesítési betétlapra a mezőgazdasági őstermelői tevékenység során előállított
őstermelői terméket vásárló kifizető és a
mezőgazdasági őstermelő jegyezhet be
adatokat. A kifizető az őstermelői termék
átvétele esetén az mezőgazdasági őstermelő értékesítési betétlapjára a kiállított
bizonylat alapján folyamatosan bejegyzi az
értékesítés időpontját, a kifizetett összeget,
a bizonylat számát, nevét (cégnevét), valamint e bejegyzéseket aláírással hitelesíti.
A mezőgazdasági őstermelő pedig saját
maga jegyzi be az értékesítési betétlapra
negyedévenként
- azon értékesítésének általa vezetett bevételi nyilvántartása szerinti összesített
összegét, amelyeket a negyedév utolsó
napjáig nem kifizetőtől, őstermelői termék ellenértékeként az adott negyedévben kapott,
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- továbbá időrendben mindazokat, amelyeket bármely ok miatt az értékesítési
betétlapra a kifizetők nem jegyeztek be.
Ezenkívül el kell végezi az értékesítéseknek
az adóelőlegfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegzését.
A kifizetőnek (azaz az őstermelőtől vásárló gazdálkodó szervezetnek, felvásárlónak)
kérnie kell az őstermelői igazolvány felmutatását, azonban nem kell a kifizetett összeget bejegyeznie akkor, ha a mezőgazdasági
őstermelő a kifizető által kiállított bizonylat
kifizetőnél maradó másolatán aláírásával
jelzi azt a szándékát, hogy a kifizetett ös�szeget saját maga írja be az őstermelői igazolványba a Korm. rendelet előírása szerint.
A kifizető ebben az esetben is az őstermelő
adóazonosító jelének és az őstermelői igazolványa számának vagy a regisztrációs számának feltüntetésével adatot a kifizetésről
az adóhatóságnak.
A mezőgazdasági őstermelőnek az értékesítési betétlapot az adóév végét követően az értékesítések összegezésével, az üresen maradt sorok áthúzásával le kell zárnia.
Az értékesítési betétlap az értékesítést igazoló bizonylatokkal, tételes költségelszámolás esetén a kiadásokat igazoló számlákkal,
illetőleg más, az adókötelezettséggel kapcsolatos bizonylattal, saját feljegyzéssel (pl.
az adóelőleg-fizetéshez alkalmazott jövedelemszámítással) stb. együtt az őstermelő
által megőrzendő bizonylat.
Az értékesítés körülményei
A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői
terméket értékesítheti, amit az igazolvány
igénylésekor bejelentett és szerepel a Nyilvántartásban.
Az őstermelői termék értékesítésének
helyszínén a mezőgazdasági őstermelő
köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből
származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.
A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti.
Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő
egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat,
akkor ugyanolyan terméket - egy időben,
ugyanazon a helyszínen - kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag
egyéni vállalkozóként értékesíthet.
Az ellenőrző hatóság az igazolvány használatának jogszerűsége és az abban foglalt
adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:
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- a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt/értékesített termék származását ellenőrizni,
- a mezőgazdasági őstermelő igazolványát, értékesítési betétlapját és a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát
elkérni, abba betekinteni,
- az őstermelői tevékenység végzésének
helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;
- az igazolványt visszatartani, ha az igazolványban és az adatnyilvántartó lapon
feltüntetett értékesítésre szánt termékek
köre, és az értékesítő helyen lévő termékek
eltérnek,
- az igazolványt visszavonni.
Az igazolvány visszavonására akkor kerülhet sor, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy
- a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített termék
mennyisége 10%-kal vagy azt meghaladó mértékben több mint, amennyit bejelentett, valamint a mezőgazdasági őstermelő saját gazdasága adatai alapján
lehetősége van termelni,
- őstermelői tevékenységre vonatkozó
adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól,
- egyéni vállalkozói tevékenysége között a
Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység
is szerepel,
- olyan terméket értékesített vagy kívánt
értékesíteni, amit a Nyilvántartásba
nem jelentett be,
- Korm. rendeletben rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi.
Amennyiben a megyei kormányhivatal az
őstermelői igazolványt visszavonta, abban
az esetben dönt arról is, hogy két hónaptól
két évig terjedő időszakra – a cselekmény
súlyától függően - nem adható ki új igazolvány az őstermelő részére.
Nyilvántartás és élelmiszerbiztonság
A széles körű fogyasztói tájékoztatás, az
élelmiszer-biztonság, valamint a termék
nyomon követhetősége érdekében az őstermelői nyilvántartás alábbi adatai bárki
számára megismerhető, nyilvános adatok:
a) mezőgazdasági őstermelő neve,
b) mezőgazdasági őstermelő igazolványának száma,
c) az őstermelői igazolvány hatályossága
és érvényessége,
d) az őstermelői igazolvány visszavonására, visszatartására vonatkozó adatok,
e) a mezőgazdasági őstermelő által termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése,
f) a mezőgazdasági őstermelő által tartott állatfajok megnevezése,
g) a mezőgazdasági őstermelő által érté-

kesíteni kívánt növényi, illetve állati eredetű termékek megnevezése,
h) a mezőgazdasági őstermelő által vadon gyűjthető termékek köre.
Az Agrárkamara köteles az előzőekben
felsorolt adatokat naprakészen bárki számára ingyenesen az interneten, valamint
mobiltelefonokon használható alkalmazás
keretében folyamatosan megismerhetővé
tenni, az őstermelői nyilvántartást vezető
szerv által ebből a célból szolgáltatott adatai alapján. Az így közzétett adatok tájékoztató jellegűek, azok nem közhitelesek.
2. Közös őstermelői tevékenység
Közös őstermelői igazolvány
A magánszemély az őstermelői igazolvány
kérelmezésével egyidejűleg tett nyilatkozat
kiegészítéseként, a vele közös háztartásban
élő családtagjával (családtagjaival) együttes
nyilatkozatot tehet arról, hogy az Szja tv.
6. számú melléklet 2. pontjában meghatározott módon és feltételekkel közös őstermelői igazolvány kiváltásával kívánja folytatni az őstermelői tevékenységét (közös
őstermelői tevékenység). Ebben az esetben
minden egyes családtagnak az őstermelői
jövedelmére ugyanazon adózási módot
kell választania, továbbá a közös őstermelői tevékenység időszakában egymással
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban nem állhatnak, a segítő családtagra vonatkozó rendelkezéseket
egymásra vonatkozóan nem alkalmazhatják. Az együttes nyilatkozat feltétele, hogy
az azt tevők az általános forgalmi adózás
tekintetében is ugyanazon adózási módot
alkalmazzák.
A közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok közös őstermelői igazolványát (közös igazolvány) annak a családtagnak a nevére kell kiállítani, akit az
igazolvány kérelmezésekor tett együttes
nyilatkozatban egybehangzóan megneveztek. A közös őstermelői tevékenységet
folytató családtagok együttesen egy közös
igazolvánnyal rendelkeznek. A közös igazolványban a többi együttes nyilatkozatot adó
családtag azonosító adatait is - egybehangzó hozzájárulásuk alapján - fel kell tüntetni.
Közös igazolvány kiváltása esetén az igazolványhoz tartozó értékesítési betétlapon
is fel kell tüntetni a közös háztartásban élő
családtagok azonosító adatait. Kérelmezéskor arról is nyilatkozni kell, hogy a kérelmezőnek közös igazolvány esetén mi a családtagi minősége.
Közös háztartásnak minősül: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége.
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Közös háztartásban élő családtag: a
mezőgazdasági őstermelő házastársa,
egyenes ágbeli rokona (ideértve örökbe
fogadott, mostoha- és nevelt gyermekét
vagy örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét is).”
Abban az esetben, ha az adószámmal rendelkező őstermelő tagok e tevékenységük
után eltérő adózási módot választottak áfa
adónemben, akkor a bevétel és a költségek családtagok közötti egyenlő mértékű
elosztására nincs mód. Ez utóbbi esetben
a bevételek után az teljesíti az adókötelezettséget, aki azt kézhez kapta azzal, hogy a
bevétellel szemben csak a névre szóló költségszámlák számolhatóak el az Szja tv. által
megengedett mértékben.
Ugyanazon adózási mód választására
nemcsak a közös őstermelői igazolvány kérésekor, hanem azt követően is figyelmet
kell fordítani. Tekintettel arra, hogy mindenki külön-külön tesz eleget bevallási kötelezettségének, ezért össze kell hangolni,
ha az eredetileg választott adózási módról
másikra térnek át, azt a bevallásában pl.
minden tag egyformán jelezze.
A közös gazdálkodás időszakában a bevételekről és a költségekről elegendő egy nyilvántartást vezetni.
A bevételeket és a költségeket a közösen gazdálkodó családtagok között egyenlő arányban (beleértve a támogatás címén
bevételként figyelembe vett összegeket is)
kell felosztani, függetlenül attól, hogy a
mezőgazdasági terméket melyik családtag
értékesítette vagy a kiadást igazoló számla
melyik családtagnak a nevére szól. Viszont
ettől eltérően, a gépjármű használatával
összefüggő költségeket a közös őstermelői
tevékenységüket közös igazolvány alapján
folytató családtagok csak azonos elszámolási mód választásával vehetik figyelembe,
azonban - a nevére és a gépjármű rendszámára kiállított számla (számlák) alapján is - közülük csak azét, aki egyébként
a törvény rendelkezései szerint jogosult a
gépjárműhasználattal összefüggő költségelszámolásra.
Abban az esetben, ha a korábbi adóévekben egyénileg gazdálkodó mezőgazdasági
őstermelő veszteséget határolt el, akkor ez
a veszteség a későbbiekben a közös tevékenységet folytató családtagok között nem
osztható meg. Az ilyen veszteséget csak az
a családtag számolhatja el a közös őstermelői tevékenységből származó jövedelmével
szemben, akinél ez a veszteség a korábban
egyénileg végzett őstermelői tevékenysége
során keletkezett.
Amennyiben a közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok egyike
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évközben kiválik a közös gazdálkodásból,
akkor a kiválás időpontjáig megszerzett
bevételt – és tételes költségelszámolás
esetén a költséget – fel kell osztani a közös
tevékenységet folytató családtagok között.
A közös őstermelői tevékenységet tovább
folytató családtagok ezt követően érkezett bevételét és elismert költségét a lecsökkent létszám figyelembevételével kell
felosztani. A kiválást megelőző időszakot
érintő, de azt követően érkező bevételek
és felmerült költségek megosztásának a
módjáról a családtagok megállapodhatnak
és a bevételt attól függően kell figyelembe venni, hogy azt a továbbra is közösen
gazdálkodó családtagok vagy a közös gazdálkodásból kivált családtag kapta-e meg
ténylegesen.
Olyan esetben, ha a közös őstermelői tevékenységből kivált családtag az őstermelői
tevékenységét tovább folytatja, akkor már
a közös tevékenységet folytatókra vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak rá, az
általa választott adózási mód szerint számol
jövedelmet a közös tevékenységből származó bevétele után is. Fordított esetben,
vagyis akkor, ha a magánszemély őstermelő
volt és pl. átalányadózást választott az adóévre, de évközben közös őstermelői tevékenységet folytatóvá vált, ahol az adóévre
már korábban a tételes költségelszámolást
választották, akkor a közös tevékenység
folytatása előtti tevékenységéből származó
bevételére is a tételes költségelszámolásra
vonatkozó rendelkezéseket alkalmazhatja a
jövedelemszámításkor.
Pl.: A közös őstermelői igazolványba bejegyzett 5 tagú családból 1 tag kivált és a
kiváló családtagra a kiválás időpontjáig 1,7
millió forint bevétel és 756.000 forint költség jutott.
A kiválást követően a magánszemélynek
4,1 millió forint bevétele és 1.960 000 forint
költsége lett.
Éves szinten 5,8 millió forint bevételt és
2.716.000 forint költséget vehet figyelembe
a jövedelme megállapításakor, továbbá a
bevétel nagysága miatt ( 8 millió forint alatti a bevétele a támogatások összege nélkül)
kistermelői költségátalányt is érvényesíthet. A „bent maradó” 4 tagnak az adóév
végén 4 felé kell a példabeli esetben a bevételt és a költséget osztani. A kiváló tagnak
adott bevétel- és költségrész természetesen
a nyilvántartásban „csökkentő tételként”
kerül kivezetésre.
3. Családi gazdaságok
A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele
a 326/2001 (XII.30.) kormányrendelet alapján történik.

Családi gazdaság: a mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem.
Családi gazdaság alatt a gazdálkodó család tagjainak a tulajdonában és használatában álló földek, továbbá a földhöz tartozó,
leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak - így különösen épület, építmény,
mezőgazdasági berendezés, felszerelés,
gép, állatállomány, készlet - olyan együttesét kell érteni, amelynek a gazdálkodó család tagjai között létrejött szerződés szerinti
hasznosítása egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapul, és amelyet a földművelésügyi
igazgatási szerv családi gazdaságként nyilvántartásba vett.2
Családi gazdálkodó: a családi gazdaságot
vezető természetes személy.
A gazdálkodó család tagja lehet a családi
gazdálkodón kívül annak házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint
a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére; gyermeken az örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket is
érteni kell.
Nem lehet a családi gazdaság tagja többek
között a családi gazdálkodó házastársának
vagy élettársának a szülője, a nagykorú
gyermekének a házastársa, továbbá a testvérének a házastársa sem.
A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat azon járási hivatal - a főváros vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala - (a
továbbiakban együtt: járási hivatal) látja el,
amelynek illetékességi területén található a
családi gazdaság központja.
A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
által az 1. melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon kérheti a járási
hivataltól, vagy a Kormányablaktól.
A kérelemben fel kell tüntetni
• a családi gazdálkodó természetes
személyazonosító adatait, lakcímét,
adóazonosító jelét, adószámát, legmagasabb iskolai végzettségét és a végzettséget igazoló okirat számát.
• a gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
illetve rokoni jogviszonya kódjait.
• a családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti településenként való megjelölését:

2 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 4.§
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a termőföld helyrajzi száma,
a termőföld művelési ága,
a termőföld területe hektárban,
a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése.
• a családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete.
A kérelemhez mellékelni kell a gazdálkodó
család tagjai által megkötött, a vagyoni és
elszámolási viszonyokról megkötött szerződés másolatát.
A járási hivatal a családi gazdaságot akkor
veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó
• a kitöltött kérelemhez nyilatkozatot csatol arról, hogy élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni,
• bemutatja a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okiratot, vagy
ezen okirat hiánya esetén a legalább 3
éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy
egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolatát csatolja, vagy legalább
3 éve - a családi gazdálkodó által csatolt
nyilvántartási szám alatt - mezőgazdasági
termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja,
• nyilatkozik arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van,
• rendelkezik érvényes őstermelői vagy
egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagy a
mezőgazdasági termelőtevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, és
• nyilatkozik arról, hogy a szerződést kötő
családtagok által a családi gazdaság
rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok
megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal
• nyilatkozik arról, hogy a családi gazdaság
tagjai számára előírt vagyoni, elszámolási viszonyukat szabályozó szerződést a
gazdálkodó család tagjai megkötötték.





A családi gazdaságban folytatható tevékenységek köre:
Mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a
méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés,
szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás.
Kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása,
dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás
a mező-, erdőgazdasági tevékenység során

keletkezett melléktermékek, növényi és
állati eredetű hulladék hasznosítása, nem
élelmiszercélú feldolgozása, valamint az
ezekből a termékekből keletkezett termékek
közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás, valamint a mezőgazdasági
üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése.
Figyelem! Az előzőekben felsorolt tevékenységek köre nem azonos az Szja tv. 6.
számú mellékletében felsorolt tevékenységek körével és az Áfa törvényben meghatározottakkal sem.
A vagyoni, elszámolási viszonyokat szabályozó szerződésben a családtagoknak rendelkezniük kell
• a tulajdonukban és a használatukban
lévő termőföldterületnek és az annak
megműveléséhez szükséges vagyontárgyaknak legalább öt évre a családi gazdálkodó részére történő átadásáról,
• a személyes közreműködés formájáról
és a teljes foglalkoztatású családtag személyéről, valamint
• azokról a mezőgazdasági és kiegészítő
tevékenységekről, amelyet folytatni kívánnak,
• a családi gazdaság nyilvántartásba vételét megelőzően gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségek és
megszerzett jogok családi gazdaság keretein belül történő továbbvitelének módjáról. (Ha a családi gazdaságba olyan új
tag lép be, aki korábban őstermelő volt
és a korábbi tevékenységére tekintettel
készletei vannak (pl. búza), akkor nincs
akadálya annak, hogy ezt a készletet a
magánszemély, mint vagyoni hozzájárulást bevigye a családi gazdaságba, de
erről a szerződésben rendelkezni kell.
Nem hozhat létre újabb családi gazdaságot
a gazdálkodó család tagja a családi gazdaság fennállása alatt, és az a családi gazdálkodó a családi gazdaság törlését követő 5
éven belül, ha a törlés azért történt, mert
a családi gazdálkodó az állami támogatás
igénybevételéhez a támogatás nyújtása
szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan adatot szolgáltatott, vagy
nem tett eleget azon feltételnek, miszerint
élethivatásszerűen mezőgazdasági és mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet végez. Akkor sem hozhat létre újabb családi
gazdaságot a gazdálkodó család tagja, ha
változás bejelentési kötelezettségét nem
teljesítette az előírásoknak megfelelően.
A családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjai az őstermelői bevételükből a közös őstermelői igazolvány alapján
gazdálkodó őstermelőkre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kötelesek megál3
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lapítani a jövedelmüket. Ez azt jelenti, hogy
az őstermelői tevékenységből származó
összes bevétel és az annak megszerzése
érdekében felmerült összes kiadás összegét el kell osztani a családi gazdaságban
közreműködő – a családi gazdálkodót is
beleértve – tagok számával, és ebből kiindulva kell megállapítani családtagonként a
jövedelmet.
Abban az esetben, ha pl. a családi gazdaság bevétele kizárólag bor értékesítéséből származik és az 1 főre jutó bevétel
meghaladja a 7 millió forintot, akkor az
egész bevétel nem számít őstermelésből
származó bevételnek – a bor mértékére vonatkozó speciális szabály miatt3 -, ami azt
jelenti, hogy a bevétel és kiadás ebben az
esetben sem osztható, mivel csak az őstermelésből származó bevétel esetében van
mód a bevétel és költség megosztására. Így
a teljes bevétel annak a tagnak lesz önálló
tevékenységből származó bevétele, akinek
javára azt kifizették, mellyel szemben a bevételt szerző magánszemély csak a nevére
kiállított bizonylat alapján számolhat el
költséget.
A létszámadatoknál a bevételek és a költségek megosztásánál azokat a magánszemélyeket lehet figyelembe venni, akik az adóév utolsó napján a családi gazdaság tagjai.
A tagok száma a családi gazdálkodóval
együtt január 1-jén:
5 fő
Évközben kilépő tagok száma:
3 fő
Új belépő tagok évközben:
2 fő
Az adóév utolsó napján a tagok száma: 4 fő
A gazdálkodó család tagjai az éves jövedelmüket csak azonos jövedelemszámítási szabályok szerint állapíthatják meg.
Az újonnan belépő családtagnak a családi
gazdaságba történő belépését megelőzően
megszerzett bevételét hozzá kell számítani
a családi gazdaságból származó bevételéhez
és tételes költségelszámolás esetén a belépést megelőzően felmerült, bizonylattal igazolt költségeit is elszámolhatja az összesített
bevételével szemben, ami a gyakorlatban
azt jelenti, hogy vélhetően eltér a jövedelmének nagysága a családi gazdaság másik
tagja(i)nál keletkezett jövedelem nagyságától. Fontos azonban figyelemmel lenni arra
a rendelkezésre, hogy a családi gazdaság
tagjai a jövedelmüket csak azonos módon
állapíthatják meg.
Abban az esetben, ha a közös gazdálkodást megelőzően, de az adóéven belül az
a korábban önállóan gazdálkodó, a családi
gazdaságba belépő családtagok között tételes költségelszámoló és átalányadózó is
volt, akkor – a korábbi választásuktól függetlenül – az adóév egészére azt az adózási módot kötelesek alkalmazni, amelyet a
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családi gazdaság tagjai közösen választottak. Így az év első napjától megszerzett valamennyi őstermelésből származó bevétel
után a közösen választott adózási módra
vonatkozó szabályok szerint kell adózni, és
ugyanígy kell a költségeket is figyelembe
venni.
Pl. A családi gazdaságba évközben belépő
magánszemély átalányadózó volt, míg a
családi gazdaság az adóévre nézve tételes
költségelszámolást választott.
Bevétele a családi gazdaságba történő
belépésig
1,7 millió forint
A családi gazdaságban egy főre jutó
bevétel
2,4 millió forint
Éves bevétele adózónak 4,1 millió forint
A példabeli eset azt is jelenti, hogy a belépő
családtag miatt a többi családtag sem élhet
nyilatkozattételi jogával, mivel annak feltétele – a támogatások összege nélkül – 4
millió forintot meg nem haladó bevétel. Ebből látható, hogy egyáltalán nem mindegy,
hogy évközben kit engedünk be a családi
gazdaságba.
Amennyiben a gazdálkodó család tagjai
olyan tárgyi eszközöket is adtak a családi
gazdaság használatába, amelyek után korábban az őstermelői vagy az egyéni vállalkozói tevékenységükben értékcsökkenési
leírást számoltak el, akkor a családi gazdaságban az értékcsökkenési leírás (a teljes
leírásig) folytatható.
Pl. A családi gazdaságba belépő új tag a
családi gazdaság rendelkezésére bocsátja
az őstermelői tevékenysége keretében korábban beszerzett traktort, amelyeknek a
beszerzési ára 3.950 ezer forint volt.
Adózó a családi gazdaságba történő belépésig és az ottani rendelkezésre bocsátásig a beszerzési árból 60 százalékot számolt
el a költségei között értékcsökkenési leírás
címén. Ebben az esetben a beszerzési ár
még el nem számolt része - ami 1millió 580
ezer forint - értékcsökkenési leírás keretében továbbra is elszámolható.
A családi gazdálkodó az alábbi támogatások
igénybevételére jogosult4:
- termőföld-, telephely vásárláshoz, korszerűsítéshez kapcsolódó külön jogszabály
szerinti hitel után kamattámogatás,
- a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel
programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm.
rendelet szerint a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat kiadását
megelőzően elfogadott program alapján a
részére, valamint a gazdálkodó család tagjai
részére biztosított kibontakozási támogatás.
A családi gazdálkodó akkor jogosult az
említett támogatások igénybevételére, ha a
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Megyei Kormányhivatal a családi gazdaságot nyilvántartásba vette és legfeljebb tíz fő
állandó alkalmazottat foglalkoztat.
A gazdálkodó család tagjai a tételes költségelszámolás során az Szja tv. 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az őstermelői
tevékenységből származó jövedelmüket
csökkenthetik azzal a veszteséggel is, amelyet a családi gazdaság nyilvántartásba
vétele előtt határoltak el. Ez a veszteség a
családtagok között nem osztható meg, így
adott esetben a családtagok nem azonos
nagyságú jövedelem után fognak adózni.
Pl. A családi gazdaság egyik tagja évközben lépett be a családi gazdaságba, de a
belépést megelőzően is őstermelői tevékenységet folytatott, bevétele nem volt, költsége
pedig 250 ezer forint volt a családi gazdaságba történő belépés időpontjáig, előző évről
pedig 220 ezer forint veszteséget hozott át.
A családi gazdaság az adóévre a tételes
költségelszámolást választotta és az 1 tagra jutó jövedelem 780 ezer forint.
A példabeli esetben az új tag a 780 ezer
forint jövedelmével szemben érvényesítheti a családi gazdaságba történő belépését
megelőzően felmerült tárgyévi költségeit is
(250 ezer), és a maradék 530 ezer forint jövedelemmel szemben az előző évről áthozott
veszteség 50%-a (110 ezer) számolható el.
Amennyiben a családi gazdaságban folytatott kiegészítő tevékenység a bérszántás,
akkor a családi gazdaság részére bérmunkában végzett szolgáltatás számla szerinti
értéke az egyéni vállalkozás bevételének,
míg a családi gazdaság esetében ugyanez
az összeg költségnek minősül, amennyiben
pl. a családi gazdaságot egyéni vállalkozás
alapján vették nyilvántartásba és a kiegészítő tevékenységet a családi gazdaság vezetője folytatja. Ugyanez a helyzet akkor is,
ha a bérszántást nem egyéni vállalkozóként
önálló tevékenység keretében végzi a magánszemély.
A családi gazdálkodó halála esetén a családi
gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 5. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a Járási Hivatal törli a
nyilvántartásból a családi gazdaságot, ha a
túlélő családtagok nem jelentik be, hogy a
családi gazdálkodást folytatni kívánják.
A családi gazdaság továbbfolytatására
vonatkozó bejelentést a túlélő családtagok
a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától
számított 60 napon belül tehetik meg.
A túlélő családtagok szempontjából lényeges, hogy a családi gazdaság megalakulásakor gondoljanak ilyen esetre is, és előre
rendezzék az elszámolási viszonyokat.

Abban az esetben, ha a túlélő családtagok
bejelentik a családi gazdaság folytatását a
családi gazdaságok támogatása, azok elszámolása és ellenőrzése, a családi gazdaságokban fennállott és fennálló adózási és
elszámolási viszonyok szempontjából a továbbműködő családi gazdaságok létét jogfolytonosként kell kezelni. (A „családi gazdálkodás folytatása” kifejezés is ezt takarja.)
A családi gazdálkodó halála esetén a jövedelemszámításnál minden körülményt vizsgálni kell. Amennyiben a halál tényét úgy
tekintjük, mint a családi gazdaságban folytatott tevékenység megszűntetését, akkor
az adó soron kívüli megállapítása során az
adóhatóság figyelemmel lehet arra, hogy a
volt taggal el kell számolni és arra is, hogy
miben állapodtak meg.
Amennyiben a felek vagyoni elszámolási
viszonyait szabályozó szerződés tartalma
valamely családtag kilépésének esetére is
kiterjedt, és abban úgy állapodnak meg a
családi gazdaság tagjai, hogy a tagi jogviszony megszűnése után befolyt bevételből
is részesül a volt tag a tagi jogviszonya fennállása alatt keletkezett költségei arányában,
akkor ennek analógiájára nem kizárt, hogy
az elhunyt családi gazdálkodó adójának
megállapításakor is figyelemmel legyen erre
az adóhatóság. Erre figyelemmel az sem
zárható ki, hogy a családi gazdaság tagjai a
megállapodásban foglaltakra tekintettel állapítsák meg adókötelezettségüket.
Abban az esetben, ha a családi gazdálkodó, illetőleg a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag kiegészítő tevékenységét önálló tevékenység
keretében (egyéni vállalkozás keretén kívül)
folytatja, akkor a 10 százalékos vélelmezett
költséghányad vagy tételes költségelszámolás alkalmazásával állapíthatja meg a jövedelmét. A jövedelem megállapítása során
figyelemmel kell lennie arra is, hogy az őstermelésből származó jövedelmét milyen módszerrel állapítja meg. Amennyiben a tételes
költségelszámolás módszerét választja (ide
tartozik az egyszerűsített bevallási nyilatkozattétel is), akkor a kiegészítő tevékenységből származó bevételével szemben is csak a
tételes költségelszámolást választhatja.
Olyan esetben, ha a családi gazdálkodó és
a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag az őstermelői
tevékenység mellett más önálló tevékenységet is folytat, akkor a családi gazdálkodói
és az önálló tevékenység esetében is az
adóalap megállapítása az igazolt költségek
figyelembevételével történhet és a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket elkülönítve kell nyilvántartani.
Azokat a költségeket, amelyek mindkét
tevékenységgel összefüggenek, a bevételek
arányában kell megosztani, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.

4 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 9.§.-a
alapján
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Amennyiben a családi gazdaság keretében folytatható kiegészítő tevékenységet a
családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag egyéni vállalkozóként végzi,
akkor arra vonatkozóan – választásától
függően – a vállalkozói személyi jövedelemadózást vagy az átalányadózást alkalmazhatja, de választhatja akár az egyszerűsített vállalkozói adót (2002. évi XLIII.
tv.), vagy a kisadózó vállalkozások tételes
adóját (katát) a 2012. évi CXLVII. tv. alapján.
Az, aki a családi gazdaságba történő belépését megelőzően egyéni vállalkozóként
folytatta mezőgazdasági tevékenységét és
a csatlakozása előtt kisvállalkozói kedvezményt és/vagy kisvállalkozói adókedvezményt érvényesített, vagy fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény címén
csökkentette a bevételét, akkor ezeket a
kedvezményeket nem veszíti el, amennyiben a feltételeknek továbbra is megfelel.
Ez azt jelenti, ha például az őstermelő
2015. december 31-ig a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatt még egyéni
vállalkozóként kisvállalkozói kedvezményt
érvényesített és a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóév utolsó napjáig
bekövetkeznek az Szja tv. 49/B. § (14) bekezdésében felsorolt esetek (pl. a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi
eszközt értékesíti, átsorolja, stb.), akkor a
tárgyi eszközre tekintettel a nyilvántartott
kisvállalkozói kedvezmény kétszeresének
adóját a kedvezmény figyelembevételének
évében érvényesített adókulcsok alapján
kell megállapítani.
Amennyiben az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodónak
(vagy a családi gazdaságban egyéni vállalkozóként közreműködő családtagnak) – a
családi gazdaságokra vonatkozó különös
adózási szabályok miatt – az adóévben nem
keletkezett vállalkozói bevétele, akkor az
egyéni vállalkozói jogállása miatt kötelezően befizetett közterhek összegét (pl: szociális hozzájárulási adó) az őstermelésből származó bevételével szemben érvényesítheti,
vagy dönthet úgyis, hogy ezt a költséget is
megosztja a többi családtaggal.
(Abban az esetben, ha a családi gazdálkodó más tevékenységet pl. bérbeadást végez
egyéni vállalkozóként, akkor az abból eredő
kötelezően teljesítendő köztehek összegét
nem érvényesítheti az őstermelésből származó bevételével szemben.)
4. Az egyes tevékenységek minősítése
Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek
minősül az Szja tv. 6. számú mellékletének
I. pontja szerint
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- a saját gazdaságban történő növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés,
termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával
történik,
- a saját gazdaságban egyes mezőgazdasági termékek jogszabályba nem ütköző
gyűjtése,
- a saját tulajdonú földterületen végzett
erdőgazdálkodás, és saját tulajdonú erdőterületen az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdei haszonvétel keretében végzett
tevékenység,
mindezekre nézve akkor, ha az előállított
termék vagy a tevékenység az Szja tv. 6. számú mellékletének II. pontjában felsoroltak
valamelyikébe beletartozik,
- ideértve a saját gazdaságban termelt
gyümölcs felhasználásával bérfőzés keretében történő párlatkészítést is. Ez azt jelenti, ha valaki a saját maga termelte gyümölcsből pálinkafőzdében főzet pálinkát és
azt értékesíti az ebből származó bevétele
őstermelői tevékenységből származó bevételnek minősül. A főzdének fizetett összeg
pedig költségként elszámolható.
Őstermelői tevékenység keretében mezőgazdasági termékeket az gyűjthet, aki a
terület felett rendelkezési jogot gyakorlónak legalább a szóbeli hozzájárulásával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a gyűjtés
eredményét szabadon felhasználhatja.
A saját gazdaságban előállított virágok és
dísznövények – kivéve a 0602 40 vámtarifa
számú, rózsát, és az oltott rózsát is – értékesítéséből származó bevételt akkor lehet
őstermelői bevételként figyelembe venni,
ha az az évi 250 ezer forintot nem haladja meg. Ha az éves bevétel a 250 ezer forintot meghaladja, akkor az egész bevétel
nem számít őstermelői tevékenység bevételének, azonban – ha a magánszemély
e tevékenységével összefüggésben vagy
egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta – az ellenérték kifizetésére akkor is
alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások (pl: fel kell jegyezni
az értékesítési betétlapra, ha őstermelő).
Szintén őstermelői bevételnek minősül a
karácsonyfa értékesítése is.
A saját gazdaságban termelt szőlőből saját
gazdaságban készített szőlőmust, sűrített
szőlőmust, szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének,
ha a magánszemély ezeket a termékeket az
adott évben 0,5 litert elérő kiszerelésben,
kifizetőnek, és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére értékesíti.
Ezen termékek értékesítéséből származó
bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot

nem haladhatja meg. Ha a bevétel meghaladja a 7 millió forintot, vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik, akkor az egész bevétel nem számít
őstermelői tevékenység bevételének. Ha
a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői
igazolványt kiváltotta, az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások,
ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja.
Ha a magánszemély a saját termelői borkimérésében az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított
bármely más terméket is értékesít és/vagy
szolgáltatást is nyújt, akkor az őstermelői és
más bevételeit, illetőleg azok megszerzése
érdekében felmerült költségeit külön-külön kell nyilvántartania azzal, ha valamely
költség többféle értékesítéssel is összefügg,
akkor azt - ha e törvény másként nem rendelkezik - a bevételek arányában kell megosztania.
4.1. Erdőgazdálkodási tevékenység
Azon földtulajdonosoknak, akik erdőnek
minősülő földterület tulajdonosai a gazdálkodásuk során a Földforgalmi tv. rendelkezésein túl az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evtv.) és a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a
továbbiakban: Vtv.) szabályait is figyelembe
kell venniük.
Az Evtv. 5. §-ának 9. pontja szerint erdőgazdálkodás az erdő fenntartására, közérdekű funkcióinak biztosítására, őrzésére,
védelmére, az erdővagyon bővítésére, valamint - a vadászati jog gyakorlása, hasznosítása kivételével - az erdei haszonvételek
gyakorlására irányuló tevékenységek ös�szessége.
Az erdei haszonvételnek az Evtv. 68. §-a
értelmében az erdő anyagi javainak és nem
anyagi jellegű szolgáltatásainak a hasznosítása minősül, így különösen:
• a fakitermelés;
• az erdészeti szaporítóanyag gyűjtése;
• a vadászati jog gyakorlása vagy hasznosítása az e törvény hatálya alá tartozó
területen;
• az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, illetve elhalt, száraz ág nyesése;
• a kidöntött fáról történő gally, toboz és
díszítőlomb gyűjtése;
• a gomba, vadgyümölcs, virág, illetve
gyógynövény gyűjtése;
• a bot, nád, sás, gyékény termelése és fű
kaszálása;
• a méhészeti tevékenység;
• a fenyőgyanta gyűjtése;
• cserje kitermelése, élő és elhalt cserjék
hajtásainak gyűjtése;
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• az erdei legeltetés;
• az erdő közjóléti szolgáltatásainak üzleti
célú hasznosítása;
• az erdei forrásvíz hasznosítása.
A fentiek alapján az erdő párhuzamosan több
haszonvételi lehetőséget is nyújt, melynek
használatára, használatba adására vonatkozóan 2017. szeptember 1-jétől módosult az
Evtv. Az új szabályozás értelmében az önálló
erdőgazdálkodási egység használatának egy
személy részére történő átadására az erdei
haszonvételek csak egy részének gyakorlására kiterjedően is sor kerülhet, vagyis a tulajdonosok az egyes haszonvételek gyakorlását
az erdő használatának átadása esetén is vis�szatarthatják a maguk részére, vagy az erdő
használatát az egyes haszonvételi módok
tekintetében elkülönítetten, több személy
részére is átadhatják. Új haszonvételi formák
például az erdei legeltetés, az erdő közjóléti szolgáltatásainak üzleti célú hasznosítása
(pl.: erdei lovagoltatás). [Evtv. 20/B. § (1)-(3)
bekezdés]
Erdőgazdálkodási tevékenységet (az
erdei haszonvételek kivételével) csak az
végezhet, aki az erdészeti hatóság által
vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban
jogszerű használóként, erdőgazdálkodóként szerepel. Az Evtv. 17. § (2) bekezdése
értelmében ugyanis az erdőgazdálkodói jogok és kötelezettségek - a haszonvételi joggyakorlás kivételével - az erdőgazdálkodót
illetik, illetve terhelik.
Az erdőterület hasznosítására a kapcsolódó jogszabályok (Evtv., Vtv. stb.) által
előírt keretek között az erdőtulajdonosnak
többféle lehetősége van: azt haszonbérbe
adhatja, saját maga végezheti az erdőgazdálkodási tevékenységet (ha a területnek
egyedüli tulajdonosa), illetve társult erdőgazdálkodási tevékenységet is folytathat (ez
utóbbi bizonyos esetekben kötelező).
4.1.1.Saját tulajdonú erdőben végzett erdőgazdálkodási tevékenység
Az erdőtulajdonos a saját tulajdonában
álló erdőnek minősülő földterületen erdőgazdálkodási tevékenységet végezhet
mezőgazdasági őstermelőként, egyéni
vállalkozóként, illetve amennyiben sem
őstermelőként, sem egyéni vállalkozóként
nincsen bejegyezve önálló tevékenységet
végző magánszemélyként.
Őstermelői tevékenységnek az Szja tv. 6.
számú melléklete I. része értelmében a saját
tulajdonú földterületen végzett erdőgazdálkodás és saját tulajdonú erdőterületen az
Evtv. szerinti erdei haszonvétel keretében
végzett tevékenység minősül, azonban csak
akkor, ha az előállított termék vagy a tevékenység az e melléklet II. pontjában felsoroltak valamelyikébe beletartozik.
A fogalom lényeges eleme tehát, hogy
csak a tulajdonos által végzett tevékeny-
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ség minősülhet őstermelői tevékenységnek, a haszonbérlő által a bérelt erdőterületen végzett tevékenység nem.
A vadászati jog gyakorlása sem tekinthető őstermelői tevékenységnek, mert bár az
erdei haszonvétel, de az Evtv. szerint nem
tartozik az erdőgazdálkodási tevékenységek közé. Az Szja tv. viszont csak azon erdei
haszonvételek gyakorlását tekinti őstermelői tevékenységnek, amelyek a melléklet
táblázatos felsorolásában is szerepelnek.
A táblázat mezőgazdasági őstermelői tevékenységként [Szja tv. 6. számú melléklet II.
fejezet C) rész 1. pont] az erdőgazdálkodást
és e tevékenység termékeit említi, viszont
a vadászati jog gyakorlása és hasznosítása
nem tekinthető erdőgazdálkodási tevékenységnek.
4.2. Kistermelői élelmiszertermelés
Az Szja tv. 6. sz. mellékletének II./C/3.
pontja szerint mezőgazdasági őstermelői
tevékenységnek minősül a külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés is. A
kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás
és értékesítés feltételeit az 52/2010. (IV.
30.) FVM rendelet szabályozza. A szabályozás lényege, hogy őstermelésből származó
bevételnek minősül az az összeg is, amely
a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
termékek értékesítéséből származik, ha azt
végső fogyasztónak, helyi kiskereskedelmi
vagy vendéglátó egységnek értékesíti a magánszemély a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően.
Ezen FVM rendelet alkalmazható azon tevékenységekre, amelyek során a kistermelő kis mennyiségben5 a végső fogyasztót,
illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország
területén legfeljebb 40 km távolságon belül
vendéglátó létesítményt/kiskereskedelmi
létesítményt
- általa megtermelt alaptermékkel vagy
általa betakarított, összegyűjtött vadon
termő alaptermékkel,
- általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel,
- általa jogszerűen kifogott hallal
látja el, illetőleg falusi vendégasztalt üzemeltet.
Falusi vendégasztalnak minősül: falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a
házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek
bemutatása, és az elkészített élelmiszerek
felkínálása helyben fogyasztásra a gazdaság
helyén.
Az FVM rendelet hatálya alá tartozik az
a kitermelői tevékenység is, amelynek keretében a termelő – füstölés, aszalás, szárítás, őrlés, állat vágása és húsának feldolgo-

zása, ételkészítés (beleértve kenyér, tészta,
befőtt, lekvár, pogácsa), terménytisztítás,
olajos magvak (olajütés) és gyümölcsök,
zöldségek préselése, pasztörizálása – szolgáltatást végez magánszemélyek és más
kistermelők részére, a rendelet szerint
meghatározott helyen.
Kistermelői élelmiszertermelés körébe
tartozik pl: kifejlett vagy növendék szarvasmarha, borjú, házi tyúkféle, nyúlféle,
víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése, húskészítmény előállítása
és értékesítése, tej értékesítése, tejtermék
előállítása és értékesítése, tojás értékesítése, növényi eredetű alaptermék értékesítése.
4.3 Őstermelői és egyéni vállalkozói tevékenység együttes folytatása
Gyakran előfordul, hogy magánszemélyek
egyszerre folytatnak őstermelői és egyéni
vállalkozói tevékenységet.
Ilyen esetekben
a) őstermelői bevételként kell figyelembe vennie a magánszemélynek az őstermelői tevékenység során előállított azon
termékek szokásos piaci értékét, amelyeket
egyéni vállalkozóként értékesít azzal, hogy
vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazása esetén ez az érték az egyéni vállalkozói tevékenység elismert költségének
minősül;
b) egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevételként kell figyelembe vennie az
a) pontban említett termékek értékesítéséből származó ellenértéket is;
c) az egyes tevékenységek folytatása érdekében felmerült költségeket elkülönítve
kell nyilvántartania, ha tételes költségelszámolást, illetőleg vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmaz;
d) ha e törvény másként nem rendelkezik, a tevékenységek közös költségeit a bevételek arányában kell megosztani, azzal,
hogy
az a)-d) pont rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni, ha a magánszemély a
családi gazdaságban őstermelői tevékenységből származó bevétele mellett önálló tevékenységből származó bevételt is szerez.
Előfordulhat pl. az is, hogy a magánszemély egyidejűleg tevékenykedett egyéni
vállalkozóként és mezőgazdasági őstermelőként, melyhez ugyanazt a tárgyi eszközt
használta, majd az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette, és csak őstermelőként dolgozott tovább. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését követően
az a helyzet is megszűnt, amelynek alapján
választania kellene mindkét tevékenységhez használt tárgyi eszközzel összefüggő
költségelszámolást illetően az Szja tv. 3. számú mellékletének felvezető rendelkezése

5 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 9.§.-a
alapján
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(utolsó bekezdés) szerint. Ezért ha a tárgyi
eszköz bekerülésével és üzemeltetésével
kapcsolatos kiadásait az egyéni vállalkozási
tevékenységénél vette figyelembe, akkor az
egyéni vállalkozási tevékenység megszüntetését követően úgy tekintheti e tárgyi
eszközt, mint amelyet már eddig is használt
az őstermelői tevékenységéhez, azaz nincs
akadálya, hogy ezen időponttól az értékcsökkenési leírást őstermelőként folytassa.
5. Nyilvántartások vezetése
A nyilvántarások vezetésével kapcsolatos
részletes tudnivalókat az Szja tv. 5. számú
melléklete tartalmazza.
Alapnyilvántartást vezet az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő. Alapnyilvántartásnak minősül a naplófőkönyv, a
pénztárkönyv, a bevételi és költségnyilvántartás, valamint a bevételi nyilvántartás,
továbbá az őstermelői igazolvány részét
képező értékesítési betétlap.
A magánszemély egyéni vállalkozói tevékenysége, őstermelői tevékenysége, más
önálló tevékenysége és nem önálló tevékenysége tekintetében külön-külön – választása szerint a négy tevékenység esetében akár eltérő típusú – alapnyilvántartást
vezet.
Tételes költségelszámolás esetén a más
önálló tevékenységre vonatkozó alapnyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az önálló
tevékenységből származó jövedelem tevékenységenként megállapítható legyen.
Az alapnyilvántartás típusát a magánszemély adóévenként határozza meg, és
e választását az adóévben saját elhatározásból később sem változtathatja meg. Ha
a magánszemély az Szja tv. rendelkezései
szerint az adóév során veszíti el az általa
választott alapnyilvántartás vezetésének
a jogát, akkor a változás napját megelőző
nappal köteles az addig vezetett alapnyilvántartást lezárni, és a lezárt alapnyilvántartásban összesített adatokat az új alapnyilvántartásba nyitó adatként bejegyezni.
E rendelkezés nem mentesíti a magánszemélyt a lezárt nyilvántartással és az azt
alátámasztó bizonylatokkal összefüggő
megőrzési kötelezettsége teljesítése alól.
Az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő alapnyilvántartásában az
élő állatok és állati termékek értékesítéséből származó bevételét más őstermelői
tevékenységéből származó bevételétől elkülönítve kell nyilvántartania.
Az alapnyilvántartást az adó, az adóelőleg megállapítására előírt időszakonként az
alapnyilvántartás egyes adatsorainak ös�szesítésével le kell zárni.
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A mezőgazdasági őstermelőnek a tevékenységéhez használt saját tulajdonú tárgyi eszközéről, nem anyagi javairól egyedi nyilvántartást kell vezetnie, ideértve azokat a nem
anyagi javakat, tárgyi eszközöket is, amelyek beszerzésére, előállítására fordított
kiadása annak felmerülésekor költségként
érvényesíthető. E nyilvántartásból állapítható meg az értékcsökkenési leírás összege.
A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
- a tárgyi eszköz, a nem anyagi javak megnevezése,
- gép, berendezés esetén a gyártó vállalat
neve, a gyártás éve, a gyártási szám,
- a használatbavétel (üzembe helyezés)
időpontja,
- az elidegenítés vagy (a selejtezési jegyzőkönyvnek megfelelően) a kiselejtezés, a
megsemmisülés időpontja,
- az értékcsökkenési leírás kulcsa,
- az értékcsökkenés kiszámításának alapja,
- az értékcsökkenés kiszámításának módosult alapja,
- az előző évek értékcsökkenésének halmozott összege,
- az adóévben költségként érvényesíthető
értékcsökkenés összege,
- az értékcsökkenés összegének figyelembevételével számított nettó érték,
- a kisvállalkozói kedvezmény igénybevételének adóéve és összege (csak egyéni vállalkozóknál).
Az értékesítés, kiselejtezés vagy megsemmisülés miatt bekövetkezett értékcsökkenéseket a vonatkozó bizonylatok alapján
e nyilvántartásból ki kell vezetni.
A mezőgazdasági őstermelőnek, az egyéni vállalkozónak az e tevékenységéhez
használt tárgyi eszköze, nem anyagi javai
üzembe helyezésének időpontjáig felmerült
kiadásairól - kivéve az 50 ezer forint alatti
egyedi értékű tárgyi eszközre fordított kiadást - egyedi nyilvántartást kell vezetnie.
E nyilvántartás alapján állapíthatók meg az
értékcsökkenési leírás alapját képező tételek. Egyéni vállalkozók esetében ezen adatok segítségével állapíthatóak meg a vállalkozói osztalékalapot módosító tételek.
A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
- a tárgyi eszköz, a nem anyagi javak megnevezése,
- a beruházási költséget képező kiadás ös�szege dátum szerint és halmozottan,
- a vállalkozói osztalékalapból levont ös�szeg dátum szerint és halmozottan,
- az üzembe helyezés időpontja,
- az üzembe helyezés időpontjában a beruházási költség (az értékcsökkenési leírás
alapja),
- az üzembe helyezést követően a felújítási
költség részét képező kiadás összege dátum szerint,

- az értékcsökkenési leírás módosítási időpontja dátum szerint,
- az értékcsökkenési leírás módosított
alapja,
- az elidegenítés vagy (a selejtezési jegyzőkönyvnek megfelelően) a kiselejtezés, a
megsemmisülés időpontja,
valamint egyéni vállalkozók esetében:
- az üzembe helyezés időpontjáig a vállalkozói osztalékalapból levont, beruházási
költséget képező kiadások halmozott ös�szege,
- a kisvállalkozói kedvezmény igénybevételének adóéve és összege.
6. Jövedelem megállapítása
Az Szja tv. az őstermelői bevételek és költségek meghatározására az általános szabályok mellett speciális szabályokat fogalmaz
meg a 2. és a 3. számú mellékletben.
Az önálló tevékenységből származó jövedelem meghatározására az őstermelők is
– amennyiben a jövedelmüket nem átalányban állapítjék meg – kétféle költségelszámolás közül választhatnak:
– Tételes költségelszámolás alkalmazás
során elszámolható legfeljebb az adott
tevékenység bevételével szemben, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen felmerült és igazolt,
azaz elismert költség.
– 10 százalékos költséghányad alkalmazása során, a bevétel 90 százaléka minősül
jövedelemnek. Abban az esetben, ha ezt
a módszert választja a jövedelem meghatározására akkor a tárgyi eszközeinek
és a nem anyagi javainak az értékcsökkenési leírását, valamint a korábban elhatárolt veszteségnek a 20 százalékát az
adóévre már elszámolnak kell tekinteni.
6.1. Bevételek
A jövedelemszámítás pénzforgalmi szemléleten alapul, a kézhez vett, jóváírt összeget
kell figyelembe venni. A bevételek között
nemcsak a növények és állatok eladásából
származó bevételeket kell figyelembe venni, hanem azoknak a kizárólag üzleti célt
szolgáló tárgyi eszközöknek az eladási árát
is, amelyek beszerzési árát vagy annak egy
részét az értékesítést megelőzően az őstermelésből származó bevételével szemben a
magánszemély költségként érvényesített.
Természetesen ilyen esetben az értékcsökkenési leírás még el nem számolt része a
költségek között elszámolható.
Bevétel különösen a tevékenység keretében
vagy azzal összefüggésben
– az értékesített termék, áru, szolgáltatás ellenértékeként, vagy ezek előlegeként
befolyt vagy váltóval kiegyenlített összeg,

Adózás 2018
természetben kapott ellenérték, ide nem
értve a tárgyi eszközök nem anyagi javak
értékesítésekor kapott előleget (valamen�nyi esetben a felár, az engedmény, az árkiegészítés, a fogyasztási adó figyelembevételével), továbbá az áru szállításáért vagy
csomagolásáért külön felszámított összeg;
– a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi
eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –, nem anyagi javak, anyag, félkész
termék (a továbbiakban együtt: vagyontárgy) értékesítésekor kapott ellenérték,
illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több), ha annak beszerzési, előállítási
költségét a magánszemély bármelyik évben költségei között elszámolta, vagy értékcsökkenési leírást számolt el azzal, ha az
önálló tevékenységet folytató magánszemély olyan ingó vagyontárgyat, ingatlant,
vagyoni értékű jogot idegenít el, amelyet
nem kizárólag üzemi célból használt, akkor
az ebből származó jövedelem adózására
egészében az ingó/ingatlanértékesítésből
származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia;
– a kapott kamat;
– a kötbér, a késedelmi kamat, a bírság,
a büntetés címén kapott összeg, valamint
a fizetett kötbér, kamat, bírság, büntetés
visszatérítése címén kapott összeg, kivéve,
ha korábban költségként nem vették figyelembe;
– a felvett támogatás (ideértve különösen az egységes területalapú támogatást
is), figyelemmel a VI. fejezet rendelkezéseire is;
– az előállított vagy vásárolt terméknek,
végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke, ha azokat a magánszemély saját céljára felhasználja, illetőleg részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül
másnak átengedi akkor, ha ezzel kapcsolatban bármely évben költséget számolt el,
Abban az esetben viszont nem kell a saját
célra történő felhasználás és a részben vagy
egészben ellenszolgáltatás nélküli átengedés értékével növelni a bevételt, ha
a) a magánszemély az azzal kapcsolatos
kiadásokat költségei között nem számolta
el, vagy e kiadásokkal az összes költségét
arányosan csökkenti,
b) a terméket, a szolgáltatást elemi károk, katasztrófák esetén közadakozás keretében nyújtja;
– a 100 ezer – 2006. január 1-je előtti beszerzés esetén 50 ezer – forintnál magasabb egyedi értékű kizárólag üzemi célt
szolgáló tárgyi eszköz – ha annak értékét a
mezőgazdasági őstermelő egy összegben
elszámolta – ellenszolgáltatás nélküli átruházásakor – kivéve a magánszemélynek
ellenszolgáltatás nélkül történő, adófizetési kötelezettséggel járó átadást – a beszerzés időpontjától számított
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– egy éven belül a beszerzési érték 100
százaléka,
– egy éven túl, de két éven belül a beszerzési érték 66 százaléka,
– két éven túl, de három éven belül a
beszerzési érték 33 százaléka,
– három éven túl nulla;
– az adó, szociális hozzájárulási adó stb.
különbözetének a visszatérítése, ha a
befizetést a magánszemély költségként
bármely évben elszámolta;
– a mezőgazdasági őstermelő esetében a
káreseménnyel összefüggésben kapott kártalanítás, kártérítés, ideértve a felelősségbiztosítás alapján felvett összeget;
– azon biztosítási szolgáltatás értéke,
amely esetében az arra jogosító biztosítási díjat a mezőgazdasági őstermelő költségként elszámolta;
– a kerekítési szabályok alkalmazása során
keletkezett bevételi többletkülönbözet.
A magánszemély halálát követően juttatott
olyan bevétellel összefüggésben, amely a
magánszemélyt az életében még megillette
(ilyennek minősül pl. a magánszemély által
igényelt támogatás), az adókötelezettséget
úgy kell teljesíteni, mintha a juttatást a magánszemély a halálának időpontjában szerezte volna meg.
A rendelkezést pontosították.
6.1.1. Speciális szabályok a bevételekre vonatkozóan
Vetőmagbértermelés, bérnevelés, bérhizlalás, kihelyezett állattartás esetén őstermelői tevékenységből származó bevétel a
termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára
azzal, hogy a jövedelem megállapításakor
a termék vagy állat kihelyezési értéke költségként érvényesíthető.
A NAV által a gázolaj felhasználásra tekintettel visszatérített jövedéki adó összegének megítélésekor figyelembe kell venni,
hogy a gázolaj árában a jövedéki adó összege is benne van és ezen összeget a költségekből külön nem lehet kiemelni. Emiatt a
visszatérített adó összegét a bevételek között kell figyelembe venni és támogatásnak
minősül, tehát megemeli az adózási feltételül megjelölt egyes értékhatárokat.
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj
utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről
és szabályairól 341/2007. (XII. 15.) Korm.
rendelet 1.§ (2) bekezdésében foglaltak
szerint a családi gazdaság esetében a jövedékiadó-visszatérítés igénylésére a családi
gazdálkodó jogosult.
Saját gazdaságban előállított cefréből magánfőzés keretében előállított párlat főzése őstermelői tevékenységnek minősül,
amennyiben az értékesítésre palackozott
kiszerelésben, zárjeggyel ellátva kerül sor

azzal, hogy ugyancsak őstermelői tevékenységnek és a saját gazdaságban előállított
terméknek minősül az a pálinka is, amelyet
- a pálinkafőzéshez szükséges felszerelés
hiányában - a magánszemély a saját gazdaságában összegyűjtött cefréből bérfőzetés
keretében állíttat elő.
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII.
törvény (Jövedéki tv.), két ide kapcsolódó
meghatározása:
Magánfőző: az a 18. életévét betöltött
gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó
alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző,
több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb
100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára
kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.
Gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.
Természetesen nem tekinthető őstermelői
tevékenységnek az az eset, amikor olyan
párlat értékesítésére kerül sor, amikor az
alapanyag (cefre) nem a saját gazdaságból
származik, vagy a magánszemély nem rendelkezik az adóévre hitelesített értékesítési
betétlappal.
Az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1. számú
mellékletének A.20. pontja a kistermelői
élelmiszertermelés körébe sorolja a párlatkészítést (2016. évi LXVIII. törvény 71.
§ b) pontja szerinti bérfőzött párlat értékesítése)
A magánfőző desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzést az azt követő 15 napon
belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és
tárolásának, használatának helyét, ha az
eltér a magánfőző lakcímétől.
A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel
érintett másik önkormányzati adóhatóságot.
Az önkormányzati adóhatóság az értesítést
a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi
meg az illetékes vámhatóság részére.
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Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy
igénylésekor a vámhatóságnak megadja
nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint
nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének (700 Ft literenként)
megfizetését követően bocsátja az igénylő
rendelkezésére. A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az igénylő
választása szerint papír alapon vagy elektronikusan történik. A 2017. január 1-jét
megelőző időszakban előállított magánfőzött párlatra az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.
6.1.2. Termőföld értékesítése
Ha a termőföld a mezőgazdasági termelőnél kizárólag üzem célú tárgyi eszközként
van nyilvántartva az értékesítéskor kapott
ellenérték bevételnek minősül. A beszerzési ár ilyen esetben a költségek között
elszámolható. Termőföld esetében beszerzési árnak a megszerzésre fordított összeg
tekinthető. Az ingyenesen szerzett tárgyi
eszköz után értékcsökkenési leírás nem
számolható el 2015. január elsejétől, így az
örökölt vagy ajándékba kapott termőföld
esetében a megszerzésre fordított összeget nem lehet figyelembe venni beruházási költség hányában. Az ilyen ingatlant az
őstermelői, egyéni vállalkozói tevékenység
megszűntetése után érdemes eladni, vagy
kivenni a tevékenységből megszűnés hiányában különös tekintettel arra, hogy az eladási ár után a szerzéstől számított ötödik
évet követően nem kell adózni az idő múlására tekintettel. A termőföld értékesítés
általános szabályairól a későbbiekben még
bővebben olvashatnak.
6.1.3. Háztartásban termelt felesleg, gyűjtött termények értékesítése
Gyakori eset, hogy a magánszemélyek a
háztartásukban megtermelt, saját fogyasztási szükségletüket meghaladó mennyiségű
zöldséget, gyümölcsöt értékesítik. Le kell
szögezni, hogy ezen alkalomszerű értékesítés még nem eredményez általános forgalmi adó kötelezettséget.
Aki őstermelői igazolvány hiányában értékesíti a háztartásában feleslegessé váló
terményt, az önálló tevékenységből származó bevételt szerez, amellyel szemben a
felmerült és igazolt költségeket figyelembe veheti. Költségszámlák hiányában a bevétel 90 százaléka minősül jövedelemnek.
Szja szempontból kedvezőbb az őstermelői igazolványt kiváltani, mivel 600 ezer
forint bevétel alatt nem kell jövedelmet
számolni.
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6.1.4. Vadon gyűjtött termékek
Ugyancsak önálló tevékenységnek minősül,
ha valaki őstermelői igazolvány kiváltása
nélkül! értékesíti az általa gyűjtött gombát,
csigát gyógynövényt. Ezen magánszemélyek általi értékesítést szabályozza az Szja
tv. új rendelkezése.
A vadon gyűjtött termék, termény
(gyógy- és fűszernövények, vadon termő
gyümölcsök és gombák, valamint éti csiga)
magánszemély által – nem egyéni vállalkozóként vagy nem mezőgazdasági őstermelőként – felvásárlónak történő értékesítéséből származó bevétel 25 százaléka számít
jövedelemnek.
Az adót kifizetéskor a felvásárló állapítja
meg és vonja le, továbbá a kifizetésekkel,
juttatásokkal összefüggő adó és járulékok
bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és
határidőre – a magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként – vallja be és fizeti
meg.
Az ügyletről a felvásárló két példányban
vételi jegyet állít ki – feltüntetve azon a
magánszemély nevét, adóazonosító jelét
(ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét), a felvásárolt termék, termény megnevezését, mennyiségét,
ellenértékét, a levont adót – amelynek egy
példányát átadja a magánszemélynek, másik példányát az adózással összefüggő iratok
megőrzésére előírt határidőig megőrzi. E
jövedelemmel összefüggésben a felvásárlót,
illetve a magánszemélyt egyéb, közteherrel
összefüggő kötelezettség nem terheli.
6.1.5. Vagyoni értékű jogok
A szőlő és tejkvóta értékesítésével kapcsolatban megállapítható, hogy mindkettő mezőgazdasági vagyoni értékű jog, így a kvóták átadásából származó bevétel szintén a
magánszemély őstermelésből vagy egyéni
vállalkozásból származó bevétele lesz.
6.2. Támogatások
Ha a magánszemély önálló tevékenységéhez jogszabály vagy nemzetközi szerződés
rendelkezése alapján költségei fedezetére
vagy fejlesztési célra vissza nem térítendő támogatást kap, akkor a támogatásból
származó bevétele tekintetében speciálisan kell megállapítania a jövedelemszerzés
időpontját.
Költségek fedezetére vagy fejlesztési
célra folyósított támogatásnak az a támogatás minősül az Szja tv. 3. § 42. pontja
alapján, amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási
kötelezettsége mellett kap. A támogatások
elszámolása az Szja tv. 19. §-a alapján és
a 7. § (1) bekezdésének v) pontja alapján
történhet.

A támogatásnak az a része minősül az
adóévben megszerzett bevételnek, amely
egyenlő a támogatás cél szerinti felhasználásával teljesített kiadás alapján az
adóévben az Szja tv. rendelkezései szerint
elszámolt költség(ek) – ideértve az értékcsökkenési leírást is – összegével. Ha a
támogatás a folyósítása alapjául szolgáló
jogszabály, illetve nemzetközi szerződés
rendelkezése alapján az Szja tv. szerint
költségnek nem számító kiadás fedezetére
(is) felhasználható, akkor a támogatásból
az adóévben teljesített ilyen kiadásnak
megfelelő részt is az adóévben megszerzett bevételnek kell tekinteni.
Ha a magánszemély a támogatást köteles
egészben, vagy részben visszafizetni, akkor a visszafizetett összeg nem minősül
megszerzett bevételnek, de a visszafizetés
miatt késedelmi kamat, késedelmi pótlék
vagy más hasonló jogkövetkezmény címén
teljesített kiadását sem számolhatja el
költségként. A magánszemély a visszafizetett összegből a már elszámolt bevétel
tekintetében a korábbi bevallását önellenőrizheti.
Amennyiben a magánszemély a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra előre
folyósított támogatás összegét annak jogszabályban meghatározott célja szerint a
megadott határidőig nem használta fel, a
támogatás fel nem használt része annak az
évnek az utolsó napján minősül bevételnek, amikor a felhasználásra jogszabály szerint nyitva álló határidő lejár, ilyen határidő
hiányában a folyósítás évét követő negyedik adóév utolsó napján.
Aki pl. 2014-ben kapott 3 millió forint
összegű támogatást, és a célszerinti felhasználásra nem jelöltek meg végső határidőt,
akkor az el nem számolt rész legkésőbb
2018-ban minősül bevételnek.
Amennyiben e támogatást a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg,
vagy azt követően utólag folyósítják,
akkor azt nem kötelező bevételként figyelembe venni. Az ilyen bevételként
el nem számolt támogatásból teljesített
kiadást viszont költségként (értékcsökkenési leírásként) sem lehet elszámolni.
Abban az esetben, ha a támogatás csak
részben nyújt fedezetet a kiadásra, akkor a
támogatás összegét meghaladó kiadás az
általános szabályok figyelembevételével
költségként (értékcsökkenési leírásként)
érvényesíthető.
Az erdőfelújítás teljesítésének arányában
kiutalt normatív támogatás összegéből és
az erdészeti hatóság elkülönített számlájára befizetett összeg terhére visszautalt
összegből akác és lágy lombos célállomány
esetében az erdőfelújítás kezdő évét követő
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ötödik év végéig, egyéb fafajtáknál a nyolcadik év végéig költségként az igazolt kiadások számolhatók el, valamint a kiutalt
normatív támogatás mértékéig terjedő
összeg igazolás nélkül vonható le. A fennmaradó - az előzőekben említett határidőn túl visszautalt - összeg teljes egészében bevételnek számít (Szja tv.20.§).
6.2.1. Szőlőültetvények támogatása 6
Szőlőültetvény szerkezetátalakításának és
- átállításának minősül a fajtaváltás, ültetvény áttelepítése.
A szerkezetátalakítási és - átállítási támogatás (a továbbiakban: támogatás) a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulásból és a szerkezetátalakítással járó
bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból tevődik össze.
A támogatást utólagos folyósítása esetén
a támogatás összegét akkor nem kell bevételnek tekinteni, ha a szerkezetátalakítással
kapcsolatos kiadások nem kerültek elszámolásra a költségek között.
A bevételkiesés miatt folyósított kompenzáció összege pedig akkor minősül bevételnek, amikor az a magánszemély rendelkezésére áll és nem tekinthető költségek
fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított
támogatásnak.
6.2.2. Egységes területalapú támogatás
Az Szja tv. rendelkezése szerint az egységes területalapú támogatás nem minősül
költségek fedezetére vagy fejlesztési célra
folyósított támogatásnak.
Amennyiben a bevételként elszámolt
területalapú támogatást a későbbiekben
vissza kell fizetni, akkor a visszafizetett ös�szeggel annak az adóévnek a bevételét kell
csökkenteni, amely évben a visszafizetés
történt.
6.2.3. A támogatás hatása a bevételi értékhatárra
Valamennyi támogatással kapcsolatosan
közös az a szabály, hogy a támogatás ös�szege az Szja tv. 7. § (3) bekezdése alapján
megemeli az adózási feltételül megjelölt
bevételi értékhatárokat. Amennyiben az
őstermelésből származó bevétel pl. 6 millió
forint, a bevételként elszámolt támogatások összege pedig 3 millió forint, akkor az
őstermelőt – mivel kistermelő marad –
megilleti a kistermelői költségátalány is.
6.2.4. De minimis támogatások
A 2014. és 2020. közötti időszakra vonatkozóan a csekély összegű támogatásokat az
alábbi rendeletek szabáyozzák:
- a 1407/2013/EU rendelet az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról, és

- a 1408/2013/EU rendeletet az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról.
Az EU-s rendeletekre történő utalás az Szja
tv. 3. §-ába is beépült.
39. Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
állami támogatásra vonatkozó bizottsági
rendeletben foglaltak szerinti támogatás:
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról
szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet (HL L 187 2014.06.26. 1-78. o.) 1-14. és
17. cikke szerinti támogatás.
40. Agrár csoportmentességi (ABER)
támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2014. június 25-i 702/2014/EU rendelet (HL L 193
2014.07.01. 1-75. o.) 1-14. és 17. cikkei szerinti támogatás.”
41. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2013. december 18-i 1408/2013/EU
rendelet (HL L 352 2013.12.24. 9-17. o.)
szerinti támogatás.”
„41. Mezőgazdasági csekély ös�szegű (de minimis) támogatás: az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1408/2013/EU rendelet (HL L 352
2013.12.24. 9-17. o.) szerinti támogatás.”
Az Szja tv. de minimis támogatásként határozza meg az őstermelői adókedvezményt.
A de minimis támogatások összegét az
szja bevallásban az abban részesülőknek fel
kell tüntetniük.
6.3. Bevételt csökkentő tételek
A bevétel tételes költségelszámolás esetén
csökkenthető:
- a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazott
foglalkoztatása esetén személyenként
havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel, de legfeljebb a hónap első napján
érvényes havi minimálbérrel,
- a szakképző iskola tanulójával kötött
- jogszabályban meghatározott - tanulószerződés alapján folytatott gyakor-

lati képzés esetén minden megkezdett
hónap után havonta a minimálbér 24
százalékával, ha a szakképző iskolával
kötött együttműködési megállapodás
alapján végzi a gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a
minimálbér 12 százalékával;
- munkanélküliek, szabadságvesztésből
szabadultak, valamint tovább foglalkoztatott szakképző iskolai tanulók foglalkoztatására tekintettel megfizetett
szociális hozzájárulási adó összegével.
(Ezek a kedvezmények az egyéni vállalkozókat is megilletik.)
Az erdő véghasználattal érintett kitermelt
vagy lábon álló faállomány értékesítéséből
származó bevétel csökkenthető az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott, elkülönített számlára befizetett összeggel, de
legfeljebb a jogszabályban megállapított, a
befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatási értéknek
megfelelő összeggel.
7. Költségek
Elismert költségnek csak a bevételszerző
tevékenységgel közvetlenül összefüggő,
kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben
ténylegesen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadás minősül. Ha a magánszemély
olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke
alapján kíván költséget elszámolni, amelynek értékesítője, illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben
meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett, akkor a kiadás igazolására kizárólag
az általános forgalmi adóról szóló törvény
szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát)
alkalmas, egyébként a kiadás igazolására
kizárólag az a bizonylat alkalmas pl. adásvételi szerződés, amely tartalmazza a költség
összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például a kiadás ös�szegét és pénznemét) is.
Nem minősül elismert költségnek az,
amely a magánszemély személyes vagy családi szükségletének kielégítését célozza.
Őstermelői tevékenységet kezdő, vagy
újra kezdő magánszemély a tevékenységének megkezdése előtt - legfeljebb három
évvel korábban - beszerzett, annak keretében felhasználható anyag- és árukészlet beszerzésére fordított, korábban költségként
még el nem számolt kiadásait, valamint a
tevékenység megkezdéséhez szükséges
egyéb kiadásait a tevékenységének kezdése
évében költségként elszámolhatja.
A tevékenységének megkezdése előtt legfeljebb három évvel korábban beszerzett
tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolását is megkezdheti.
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Az Szja tv. 3. számú mellékletének felvezető részében foglaltak szerint a magánszemély a tárgyi eszközök, nem anyagi
javak beszerzésekor adott előleget nem
veheti figyelembe költségként.
Az őstermelői tevékenységből származó bevétellel szemben elszámolható, jellemzően
előforduló költségek:
– a kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök,
nem anyagi javak beruházási költségének
értékcsökkenési leírása az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezések szerint, az
Szja tv. 11. számú mellékletben foglaltak
alapján számolható el;
Kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra csak mezőgazdasági őstermelő jogosult értékcsökkenési
leírást elszámolni. 2017-től a regisztrált
mezőgazdasági termelő nem jogosult értékcsökkenési leírást elszámolni, mivel a
regisztrált mezőgazdasági termelő nem minősül őstermelőnek az Szja tv. 3. § 18. pontja szerint.
A mezőgazdasági őstermelő az értékcsökkenési leírás elszámolása során az
egyéni vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy
az adóév utolsó napján az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély és a családi
gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaság
részét képező, vagy ahhoz tartozó tárgyi
eszköznek, nem anyagi javaknak az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét - választása szerint - az
üzembe helyezés adóévében jogosult egy
összegben költségként elszámolni.
Személygépkocsinak nem minősülő tárgyi eszközök esetében élhet a beszerzési ár
egyösszegű elszámolásával az az őstermelő
is, aki a tevékenységet szabad vállalkozási
zónában folytatja.
A nem kizárólag üzemi célt szolgáló saját
tulajdonú gép, berendezés, felszerelés esetében átalányban számolható el értékcsökkenési leírást olyan nyilvántartás vezetése
mellett, amely a nem kizárólagosan üzemi
célt szolgáló említett tárgyi eszköz azonosításra alkalmas megnevezését, beszerzési
(előállítási) árát - mint nyilvántartási értéket -, továbbá a beszerzés (előállítás) és a
használatbavétel időpontját tartalmazza.
- a tárgyi eszközök beruházási költségének
átalány-értékcsökkenése.
Az átalány összege több ilyen eszköz használata mellett is legfeljebb az éves bevétel
1 százalékáig, ezen belül is az említett nyilvántartásban szereplő eszköz(ök) nyilvántartási értékének legfeljebb 50 százalékáig

terjedhet. Egy adott nem kizárólagosan
üzemi célt szolgáló eszköz értéke alapján
csak egy ízben, a használatbavétel évében
vehető figyelembe ez az átalány.
Az őstermelő az előzőektől függetlenül
- a tevékenységéhez jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatás felhasználásával megszerzett (előállított) tárgyi eszköz, nem anyagi
jószág beszerzési (előállítási) árának azt a
részét, amely egyenlő a megszerzéséhez
(előállításához) felhasznált támogatás ös�szegével, az eszköz üzembe helyezésének
(rendeltetésszerű használatba vételének)
- az üzembe helyezés elmaradása esetén
kiselejtezésének, elidegenítésének vagy
a nyilvántartásból bármely más ok miatt
történő kivezetésének - időpontjában értékcsökkenési leírásként számolja el. A nem
kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz,
nem anyagi jószág esetén ezen túlmenően
nincs lehetőség értékcsökkenési leírás elszámolására.
Nem számolható el értékcsökkenés azon
tárgyi eszközök (ingó, ingatlan) után, amelyet a magánszemély ingyenesen szerzett
pl: ajándékba kapott, örökölt.
Az értékcsökkenési leírás szabályai között
határozza meg az Szja tv. a tárgyi eszköz,
ezen belül az ültevény fogalmát. A rendelkezés az értékcsökkenés szabályait részletező 4. számú mellékletben található.
További költség többek között:7
- az alkalmazottak részére kifizetett bér és
annak közterhei;
- az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a
minimálbér napi összegének kétszeresét
meg nem haladó mértékű kifizetés;
- az alkalmazottnak a munkaszerződés
(vagy jogszabály) alapján járó, a munkáltatót kötelezően terhelő juttatás, kifizetés;
- a gazdasági épület bérleti díja;
- a fűtés, világítás, technológiai energia
költsége;
- a telefon, telefax, mobiltelefon használati díja azzal, ha a lakás és a telephely
nem különül el műszakilag, akkor a tevékenységgel arányosan lehet a kiadásokat
figyelembe venni az adott költségre jellemző mértékegység (m2, m3, nap) alapulvételével;
- az internet használat díja azzal, ha az
csak részben szolgálja a tevékenységet,
akkor annak a 30 százaléka, elektronikus
bevallás benyújtására kötelezett őstermelő esetében pedig annak 50 százaléka;
- a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi
eszközök, nem anyagi javak értékesítése
(ideértve a selejtezést, a megsemmisülést) esetén az értékesítés időpontjáig
még el nem számolt értékcsökkenési
7
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leírás összege, az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszközök (nem anyagi
javak) értékesítése esetén a nyilvántartásba vett beruházási költség;
vetőmag bértermelés, bérnevelés, bérhizlalás, kihelyezett állattartás esetén a
termék vagy állat kihelyezéskori értéke,
valamint a bértermeltető által biztosított takarmány stb. értéke is a felvásárlási okirathoz csatolt elszámolás alapján;
a központi költségvetésbe, a helyi önkormányzatoknak – a tevékenységgel
összefüggésben – befizetett adó (a saját jövedelem után befizetett személyi
jövedelemadó kivételével), az illeték, a
hatósági díj, a vám, a vámkezelési díj, a
perköltség, a kötbér, a késedelmi kamat,
az önellenőrzési pótlék;
a tevékenységgel összefüggésben kifizetett vagyon, felelősség-, kockázati
biztosítás díja; a kockázati biztosításba
beletartozik a kockázati élet, baleset és
betegbiztosítás is.
a saját részre vagy az alkalmazottak részére vásárolt munkaruha, védőeszköz,
a munka-, a baleset- és a környezetvédelmi berendezés beszerzésére fordított
kiadás;
a köztestület számára tagdíj vagy annak megfelelő jogcímen fizetett összeg,
továbbá az őstermelői tevékenységgel
kapcsolatos érdekképviseleti feladatot is
ellátó társadalmi szervezet számára tagdíj címén fizetett összeg;
a reklámköltség;
hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra,
a szállás díjára fordított kiadás;
az úthasználati díj az úthasználatra jogosultság időszakában a díjköteles útszakaszon történt üzleti célú futásteljesítmény arányában;
nem megállapodás alapján befizetett saját szociális hozzájárulási adó;
az őstermelői tevékenység keretében
kifizetői, munkáltatói minőségben
adott, a kifizetőt terhelő adó mellett adható juttatások, a reprezentáció, üzleti
ajándék címén adott juttatás költsége
és annak közterhe, melyet a juttatás hónapjára vonatkozó kötelezettségek között kell bevallani.

Kistermelői költséghányad
A tételes költségelszámolást alkalmazó
mezőgazdasági kistermelő az e tevékenységéből származó bevételéből, kistermelői
költségátalány címén igazolás nélkül számolhatja el az igazolt költségein felül mezőgazdasági kistermelésből származó bevételének a 40 százalékát. Ebben az esetben
veszteséget mindaddig nem határolhat el,
amíg - választása szerint - ezt a kistermelői
költséghányadot elszámolja.

Adózás 2018
Veszteségelhatárolás
2015-től és az elhatárolt veszteséget csak a
keletkezését követő öt adóévben lehet elszámolni. Az adóévben elszámoltató veszteség legfeljebb az elhatárolt veszteség
nélkül számított őstermelésből származó
tárgyévi jövedelem 50 százalékáig érvényesíthető.
A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, még nem érvényesített
elhatárolt veszteség a 2014. december 31én hatályos rendelkezések szerint írható
le azzal, hogy az így elhatárolt veszteséget
legkésőbb a 2025. adóévben lehet érvényesíteni.
Abban az esetben tehát, ha valakinek
2014-ben 3 millió forint vesztesége merült
fel, 2015-ben az éves jövedelme 1,5 millió
forint volt, akkor veszteséget 750 ezer forint összegig tud elhatárolni a 2015-ös adóévben, 750 ezer forint után adóznia kell.
Az elhatárolt veszteség fennmaradó részét
2025-ig számolhatja el.
Az a veszteség, amely 2017-ben keletkezett 2022-ig számolható el.
A veszteséget időrendben, a keletkezésük sorrendjében kell elszámolni.
A mezőgazdasági őstermelő az adóévben elhatárolt veszteségét az adóévet
megelőző két évre visszamenőlegesen is
rendezheti adóbevallásának önellenőrzésével oly módon, hogy a megelőző két év
egyikében vagy mindkettőben megszerzett,
őstermelői tevékenységből származó jövedelmét csökkenti adóévenként az elhatárolt veszteség 30 százalékával. A veszteség
önellenőrzéssel feltárt jövedelem terhére is
elszámolható. A veszteségnek azt a részét,
amelyet nem tud visszamenőleg elszámolni, a későbbi években érvényesítheti a jövedelmével szemben.
7.2. Gépjárműköltség – Cégautóadó
Az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek a bevétel megszerzése érdekében felmerült és e tevekénységükhöz használt jármű üzemeltetésével kapcsolatos
költségeiket útnyilvántartás vezetése mellett a hivatali, üzleti célból megtett utakra
számolhatják el az alábbiak szerint.
Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a
gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, az
üzemanyagnormát és mindazokat az adatokat, amelyek a költségelszámoláshoz szükségesek, így többek között a kilométeróra
állását az év első és utolsó napján és a hivatali, üzleti célból megtett kilométereket.
Az üzemanyag költséget a számlával igazolt
üzemanyag vásárlás vagy a NAV által havonta közzétett üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás szerint üzemi célból
megtett kilométerek után lehet elszámolni.
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Az elszámolt üzemanyag mennyisége nem
lehet több a 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma
mértékénél (bővebb információ az 5. számú mellékletben).
Egy adott negyedéven belül vagy csak
számla szerinti ár alapján vagy csak a NAV
által közzétett árral lehet számolni azzal,
hogy a magánszemély az adóév egy negyedévén belül a negyedév első napján
választott üzemanyag-felhasználással ös�szefüggő költség-elszámolási módszertől
- ideértve a választott üzemanyag-fogyasztási normát is - nem térhet el.
A fenntartási és javítási költségek számlák,
bizonylatok alapján számolhatók el az útnyilvántartásban feltüntetett üzemi célú és a magáncélú utak arányában. Az említett kiadások
számlával igazolt elszámolása helyett a saját
tulajdonúnak minősülő személygépkocsi esetén lehetőség van kilométerenként 15 forint
(2017. január 1-től) általános személygépkocsi-normaköltség elszámolására. Ebben az
esetben viszont az üzemanyagköltségen felül
más - a személygépkocsi fenntartásával, javításával, felújításával kapcsolatosan felmerült
- számlával igazolt kiadást még részben sem
lehet elszámolni.
Az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek közül speciális szabály vonatkozik
a mezőgazdasági őstermelőre, aki útnyilvántartás vezetése helyett - függetlenül az üzemeltetett személygépkocsik számától - havi
500 kilométer utat számolhat el saját tulajdonúnak minősülő személygépkocsi üzleti
célú használata címén. Ezt a költség-elszámolási módot csak a teljes adóévre - illetőleg az adóéven belül a tevékenység teljes
időtartamára - lehet alkalmazni. Amennyiben az őstermelő ezt a módszert választja,
akkor az üzemanyagköltség a norma szerinti
üzemanyag-mennyiség és a NAV által közzétett ár alapulvételével, a fenntartási költségek pedig kizárólag a kilométerenkénti 15
forint általános személygépkocsi-normaköltség alkalmazásával számolhatók el. A költség
elszámolásának a napja az év mindazon hónapjának első napja, amelyre vonatkozóan
a mezőgazdasági őstermelő 500 kilométer
átalányt számolt el. Azokra a hónapokra vonatkozóan, amikor e címen költséget számol
el, nem kell cégautóadót fizetnie. Az 500 kilóméteres szabály az egyéni vállalkozóra is
vonatkozik.
A 2018. évtől saját tulajdonúnak minősül a
magánszemély által zárt végű lízingbe vett
jármű mellett a közeli hozzátartozó tulajdonát képező vagy a közeli hozzátartozó által
zárt végű lízingbe vett jármű is azzal, hogy
a magánszemély a saját tulajdonú gépjármű
tulajdonjogát e törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával a
közlekedési igazgatási hatóság által kiadott

törzskönyvvel, a törzskönyv visszavonása
esetén a közlekedési igazgatási hatóság által
kiadott igazolással igazolja.
A nem saját tulajdonú kizárólag üzemi célra
használt jármű esetében elszámolható
- az igazolt bérleti vagy lízing díj (ez alól
kivételt képez a személygépkocsi bérleti
vagy lízing díja),
- az üzemanyag-fogyasztás útnyilvántartás alapján a norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével,
- a számla szerinti egyéb költség, amen�nyiben az a szerződés alapján a magánszemélyt terheli.
A személygépkocsi bérleti vagy lízing díja
címén a költségként figyelembe vehető
összeg több személygépkocsi esetén sem
haladhatja meg az önálló tevékenységből
származó bevétel 1 százalékát, egyébként
ilyen címen a magánszemély költséget nem
számolhat el.
A nem saját tulajdonú jármű üzemi célú
használata esetén elszámolható az üzemi
használatra eső az üzemanyag-fogyasztás
az előzőekben ismertetettek alapján és a
számla szerinti egyéb költség, amennyiben
az a szerződés alapján a magánszemélyt
terheli (ha nem kizárólag üzemi célú használatról van szó, akkor a bérleti és a lizingdíj
a költségek között nem számolható el.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvény (továbbiakban: Gjt.) 17/A. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint cégautóadót kell fizetni azon személygépkocsi
után, amelyre tekintettel az Szja tv. szerint
tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el. A Gjt.
17/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
ilyen személygépkocsi esetében az adókötelezettség annak a hónapnak az 1. napján
keletkezik, amelyet megelőző hónapban a
személygépkocsi után a tulajdonos, pénzügyi lízingbe vevő, tartós bérletbe vevő
költséget számolt el.
A környzetkímélő gépkocsi mentes a cégautóadó alól. Környzetkímélő gépkocsi az
elektromos és a nulla emissziós gépkocsi.
Cégautóadó fizetési kötelezettség esetén
az adó havi mértéke személygépkocsinként,
a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján a következő oldalon szereplő
táblázat mutatja.
Mint látható a táblázat nem tartalmaz
minden környezetvédelmi osztályt. A Gjt.
a környezetvédelmi osztály megjelölésével
kapcsolatban az alábbi rendelkezést fogalmazza meg:
Környezetvédelmi osztályjelzés: a KöHÉM
rendelet8 2014. augusztus 15-én hatályos
5. számú melléklet II. alpontja szerinti környezetvédelmi osztályjelzés. Ha a KöHÉM
rendelet szerinti osztályjelzés nem ismert,

8 6/1990. (IV.12.) Köhém rendelet a közúti
járművek forgalomba helyezésének és a forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
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Környezetvédelmi osztály-jelzés
Gépjármű hajtómotorjának
teljesítménye (kW)

„0”-„4”
osztályjelzések
esetén

„6”-„10”
osztályjelzések
esetén

„5”; „14-15”
osztályjelzések
esetén

0-50

16 500 Ft

8 800 Ft

7 700 Ft

51-90

22 000 Ft

11 000 Ft

8 800 Ft

91-120

33 000 Ft

22 000 Ft

11 000 Ft

120 felett

44 000 Ft

33 000 Ft

22 000 Ft

akkor azt a személygépkocsi, tehergépjármű, autóbusz légszennyezési, zajkibocsátási adatait, környezetvédelmi osztályát
meghatározó jellemzőjét (hajtómotorjának
környezetvédelmi besorolása, a személygépkocsi meghajtása) hitelt érdemlően
bizonyító iratai (pl.: forgalmi engedély, típusbizonyítvány, hatósági okirat, szakértői
szakvélemény) alapján - a KöHÉM rendelet
5. számú melléklete II. alpontjára figyelemmel - kell megállapítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a személygépkocsi osztályjelzése:
„6”. Ha a személygépkocsi, tehergépjármű,
autóbusz osztályjelzése a KöHÉM rendelet
2014. augusztus 15-ét követő módosítása
miatt „16”-nál nagyobb szám, akkor azt úgy
kell tekinteni, hogy a környezetvédelmi osztályjelzés „16”,”
A negyedévre fizetendő adóból levonható a
személygépkocsi után az adóalany terhére
az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó. Levonásra a negyedév
azon hónapjaira jutó gépjárműadó esetén
van lehetőség, amelyben a személygépkocsi
utáni cégautóadó- és gépjárműadó-kötelezettség egyaránt fennállt, feltéve, hogy az
adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.
Az adózó adómegállapítási, adóbevallási
és adófizetési kötelezettségét negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig teljesíti. A bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtani.
8. Jövedelem-Összevont adóalap
Jövedelemnek a magánszemély által más
személytől megszerzett bevétel egésze,
vagy a bevételnek az Szja tv. szerint elismert költséggel, igazolás nélkül elismert
költséggel, vagy átalányban meghatározott
költséggel csökkentett része, vagy a bevétel Szja tv-ben meghatározott hányada
minősül, kivéve, ha a bevételt a jövedelem
kiszámításánál nem kell figyelembe venni.
Az őstermelésből származó jövedelem az
összevont adóalap része. Egyéni vállalkozók
esetében csak a vállalkozói kivét része az
összevont adóalapnak.
A személyi jövedelemadó mértéke 2017ben 15 százalék.
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8.1. Összevont adóalap
Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem
önálló tevékenységből származó, valamint
egyéb bevételből megállapított jövedelem,
továbbá átalányadózás esetén az egyéni
vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői
bevételből az átalányban megállapított jövedelem.
8.2. Őstermelői kedvezmény
A tételes költségelszámolást választó,
vagy 10 százalék költséghányadot alkalmazó mezőgazdasági őstermelők legfeljebb 100 000 forint adókedvezményt
vehetnek igénybe, amennyiben rendelkeznek regisztrációs számmal. Abban az
esetben, ha az őstermelői tevékenységet
közös igazolvány vagy családi gazdaság
keretében folytatják, akkor a közös tevékenységet folytatók mindegyikének külön-külön kell rendelkeznie regisztrációs
számmal, amelyet a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben
tartanak nyilván.
Ha a magánszemély az őstermelésből
származó jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg, és a mezőgazdasági
őstermelői tevékenységen kívül más forrásból is van összevonandó jövedelme, és az
őstermelői tevékenység utáni adókedvezmény összege a 100 ezer forintot nem éri
el, akkor könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet.
Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek kifizetett, számlával igazolt összegnek az őstermelői tevékenységgel arányos
része vehető figyelembe. Az őstermelői
adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100
ezer forintot. A kedvezmény összege mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősül.
8.3. Családi kedvezmény
Az Szja tv. lehetőséget biztosít arra, hogy
a magánszemély az összevont adóalap
terhére családi kedvezményt vegyen
igénybe.
2018-ban is emelkedik a két eltartott után
járó családi kedvezmény összege.

Kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
- egy eltartott esetén 66 670 forinttal,
- kettő eltartott esetén 116 670 forinttal,
- három és minden további eltartott esetén 220 000 forinttal
csökkenthető az összevont adóalap.
A 2014. évtől azok a magánszemélyek, akik
a családi kedvezményt a személyi jövedelemadóból nem tudják teljes mértékben
igénybe venni családi járulékkedvezményt
is érvényesíthetnek.
A családi járulékkedvezmény összege az
összevont adóalap terhére érvényesíteni nem
tudott családi kedvezmény 15 százaléka.
Az év közben érvényesített családi járulékkedvezmény adóalap csökkentő kedvezményként történő meghatározásához
az érvényesített járulékkedvezmény 667
százalékát kell kiszámítani. A családi járulékkedvezményről bővebben a járulékokról
szóló részben olvashatnak.
Az első házasok kedvezménye, a családi
kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. Első házasok kedvezményét az
a házaspár érvényesítheti, amely esetében
legalább az egyik házastárs első házasságát
köti. A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 forint. Ezzel az összeggel a
jogosult magánszemély az összevont adóalapját csökkenti.
9. Mezőgazdasági kistermelő átalányadózása
Mezőgazdasági kistermelőnek minősül az
a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e
tevékenységéből az adóévben megszerzett
bevétele - a támogatások összege nélkül – a
8 millió forintot nem haladja meg.
Az átalányadó választásával kapcsolatos
tudnivalókat a 2018. évtől – az Art. helyett az Szja tv. 8. számú melléklete tartalmazza.
A tevékenység megkezdésének évében az
átalányadózás választását az adóhatóság
felé az őstermelői igazolvány kiváltását
követően lehet bejelenteni. A bejelentés
2018-ban a 18T101-es számú nyomtatványon tehető meg, amely elérhető az adóhatóság internetes oldalán az alábbi linken:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
Amennyiben a mezőgazdasági kistermelői tevékenysége mellett egyéni vállalkozói
tevékenységet is folytat a magánszemély,
az átalányadózást mindkét tevékenységre
nézve külön-külön választhatja. Az egyes
tevékenységekből származó bevételek nyilvántartását ilyen esetben is egymástól elkülönítve kell vezetni.
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Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági
kistermelői tevékenységet folytató magánszemély az előző évre vonatkozó éves adóbevallásához fűzött - a határidő letelte előtt
adóhatósághoz benyújtott - nyilatkozatban
jelentheti be az átalány választását a tárgyévre. A mezőgazdasági kistermelő az átalány
választását akkor is az előző évre vonatkozó
éves bevallás időpontjáig jelentheti be, ha
adóbevallásra nem kötelezett.
A nyilatkozat a bejelentési határidő letelte után nem pótolható, illetve nem vonható
vissza, kivéve, ha az átalány választásának a
nyilatkozattétel időpontjában is hiányoztak
a törvényes feltételei. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átalánybesoroláshoz szükséges valamennyi ismert adatot.
Átalányadózás esetén a kistermelésből
származó bevétel 15 százaléka számít jövedelemnek, illetőleg a bevételnek azon
részéből, amely élő állat és állati termékek
értékesítéséből származik, 6 százalékot
kell jövedelemnek tekinteni és az átalányban megállapított jövedelem az összevont
adóalap része lesz, a 2010. évtől ugyanis e
jövedelem nem tartozik a külön adózó jövedelmek körébe.
Az átalányadózás szerint adózó mezőgazdasági kistermelő is a bevételeit az Szja tv.
2. számú melléklet szerint - figyelemmel a
4. számú melléklet rendelkezéseire is - veszi
figyelembe.
Az átalányadózás szerint adózó mezőgazdasági kistermelőnél nem minősül bevételnek a költségei fedezetére vagy fejlesztési
célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés
rendelkezése alapján folyósított vissza nem
térítendő támogatás összege. A magánszemély az e bevételével összefüggő adókötelezettségeit az önálló tevékenységből származó jövedelemre irányadó rendelkezések
szerint teljesíti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az átalányadózó mezőgazdasági
kistermelő támogatásból származó bevételével szemben a költségeit tételesen számolja el, akkor más önálló tevékenységéből
származó bevételével szemben is csak a tételes költségelszámolást alkalmazhatja, tehát a 10 százalékos elismert költséghányad
érvényesítésére nincs mód.
Amennyiben a támogatás összegét a célszerinti felhasználással egyidejűleg vagy azt
követően utólag kapja az őstermelő, akkor a költségek fedezetére vagy fejlesztési
célra folyósított támogatást a jövedelem
kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni, ekkor azonban a támogatás
cél szerinti felhasználásának megfelelően
teljesített kiadás alapján sem számolható
el költség, értékcsökkenési leírás [Szja tv. 7.
§ (3) bekezdés]. Amennyiben a támogatás
csak részben nyújt fedezetet a kiadásra, a
támogatás összegét meghaladó kiadás te-
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kintetében költség, értékcsökkenési leírás
nem számolható el, mivel átalányadózás
esetén a tevékenységtől függő számított
jövedelem már tartalmazza az elismert
költséghányadot és átalányadózás esetén
az adóévre elismert értékcsökkenési leírást
elszámoltnak kell tekinteni.
A területalapú vagy a jövedelmet pótló támogatás ugyanakkor mindenképpen része
a bevételnek és a jövedelemnek átalányban
történő megállapításánál a 15 százalék bevételi hányadnál kell figyelembe venni.
Tárgyi eszköz beszerzése esetén elengedhetetlen annak nyilvántartásba vétele a
tárgyi eszköz nyilvántartásban, mivel az
átalányadózás megszüntetése esetén előfordulhat, hogy a támogatott tárgyi eszköz
nyilvántartás szerinti nettó értékének elszámolására még sor kerül, ha a későbbiekben
adózó a tételes költségelszámolásra tér át.
Az átalányadót választó mezőgazdasági kistermelő, amennyiben az áfa-levonási jogát
nem érvényesíti, a pénztárkönyv (naplófőkönyv) bevételi adatait vezeti, továbbá
a tevékenységével kapcsolatban felmerült
összes költségének bizonylatait és egyéb
dokumentumait az Szja tv-ben foglalt általános szabályok szerint köteles megőrizni.
Az átalányadózás nem mentesíti az őstermelőt munkáltatói minőségében, illetőleg
más jogszabály előírása szerint reá vonatkozó nyilvántartási, bizonylat-kiállítási, valamint adatszolgáltatási, továbbá a számla-,
illetőleg nyugtaadási kötelezettség alól.
10. Adóelőleg - megállapítás
Főszabály szerint az összevont adóalap adója után személyi jövedelemadó előleget kell
fizetni.
Az őstermelők esetében a kifizetőnek
nem kell adóelőleget megállapítani az őstermelői tevékenységből származó bevételből,
ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor
(a juttatáskor) bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját, illetve ha családi gazdálkodó (gazdálkodó családtagja) az
e jogállását igazoló okiratát.
A kifizetőnek az őstermelő részére kifizetett összegeket is fel kell tüntetnie az adózás
rendjéről szóló törvényben meghatározott
formában és előírt határidőre teljesítendő
bevallásában. (A kifizetőnek a 2018. évben
a 1808. számú bevallásban kell szerepeltetni az őstermelő részére kifizetett összeget a
kifizetést követő hónap 12-éig.)
Amennyiben a magánszemély nem tudja
igazolni őstermelői „minőségét”, vagy azt,
hogy családi gazdaság tagjai, akkor a kifizetőnek - figyelemmel az őstermelő nyilatkozatára is - legalább a bevétel 50 százalékát

jövedelemként kell figyelembe venni akkor
is, ha az értékesítő magánszemély 50 százaléknál magasabb költségről nyilatkozott.
Nem kell adóelőleg-alapot megállapítani
az őstermelői tevékenységből származó bevétel esetén, amíg annak összege az adóév
elejétől összesítve az adóévben nem haladja meg a nemleges bevallási nyilatkozat
megtételére jogosító összeghatárt, azaz a
támogatások összege nélkül a 4 millió forintot. (Ennek feltételeiről bővebben a nemleges bevallás nyilatkozatról szóló részben
olvashatnak.) Ha a bevétel meghaladta a
4 millió forintot, akkor az adóelőleg-alapot
az adóévben megszerzett összes őstermelői
tevékenységből származó bevétel és költség
alapján kell megállapítani. Ez a szabály az átaányadózást választókra is vonatkozik.
Az adóelőleg megállapítására, megfizetésére egyéb esetben a magánszemély köteles a negyedévet követő hónap 12. napjáig, azonban nem kell adóelőleget fizetnie,
mindaddig, amíg az adóév elejétől összesítve, vagy egyébként, amely negyedévben a
fizetendő összeg nem haladta meg a 10 ezer
forintot. A tételes költségelszámolást vagy
10 százalék költséghányadot alkalmazó mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői
bevételeiből számított adóelőleg-alap után
az adóév elejétől megállapított adóelőlegnek az őstermelői adókedvezménynek
megfelelő részét nem kell megfizetnie. A
fizetendő adóelőleg összegének megállapításakor az első házasok kedvezménye, a
családi kedvezmény és a személyi kedvezmény érvényesíthető.
11. Adóbevallás
A mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve
az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági kistermelőt is), ha az e tevékenységéből
származó bevétele a támogatások összege
nélkül az évi 600 ezer forintot nem haladja
meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet
nem kell figyelembe vennie és nem is kell
bevallania. Ha meghaladja, akkor ezt a bevételt is beszámítva kell a jövedelmét meghatároznia, és bevallania.
Változás, hogy a személyi jövedelemadó
bevallást az őstermelőnek az adóévet követő év május 20-áig kell benyújtania akkor is, ha áfa fizetésére kötelezett. Egyéni
vállalkozón esetében maradt a február 25.
11.1. Nemleges bevallási nyilatkozat
A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő a 600 ezer forintot
meghaladó, de 4 millió forintnál nem több
éves bevétel esetén az adóévben elért bevételének feltüntetése mellett - nyilatkozhat,
hogy az adóévben nem volt a mezőgazdasági kistermelésből jövedelme. A nyilatkozattétel feltétele, hogy rendelkezik legalább
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a bevétel 20 százalékát kitevő összegben a
tevékenységével összefüggésben felmerült,
a 3. számú mellékletben költségként elismert kiadás igazolására a nevére kiállított
számlákkal, és ezt a tényt a nyilatkozatban
is megerősíti. Ebből az is következik, hogy
a 20 százalékba nem fér bele az az összeg,
amit pl. az őstermelő az egyszerűsített foglalkoztatásra tekintettel a magánszemélyeknek munkabérként kifizetett, meret a
dolgozók részére a fizetés nem számla ellenében történt.
A gépjárműhasználattal kapcsolatos
számla csak akkor vehető figyelembe, ha a
költségelszámolást a törvény rendelkezései
szerint vezetett útnyilvántartás támasztja
alá. Azokban az években, amikor a mezőgazdasági őstermelő nemleges bevallási
nyilatkozatot tesz, a tárgyi eszköz és nem
anyagi javak értékcsökkenését, valamint az
elhatárolt veszteség 20 százalékát évente
elszámoltnak kell tekinteni.
A tevékenységüket közös igazolvány alapján folytató családtagok, vagy családi gazdaság tagjainak mindegyikét külön-külön
megilleti a nemleges nyilatkozattétel, de
csak akkor, ha azt mindannyian azonosan
választják.
A mezőgazdasági kistermelő a nemleges nyilatkozatot adóbevallásban, illetve
a munkáltatói adómegállapítás keretében
teheti meg. A nemleges nyilatkozat az adóbevallással egyenértékű, arra egyebekben
is az adóbevallásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
12. Tevékenység megszüntetése
Amennyiben a magánszemély az őstermelői tevékenységét az adóévben megszüntette, akkor az e tevékenységből származó
jövedelmét a megszűnés szabályai szerint
kell kiszámítania.
Az őstermelői tevékenység megszüntetése
esetén további bevételként kell elszámolni:
- a korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag,
félkész és késztermék) leltári értékét;
- a 100 ezer - 1991. december 31-ét követően és 2001. január 1-jét megelőzően
történt beszerzés esetén a 30 ezer, 2000.
december 31-ét követően és 2006. január
1-jét megelőzően történt beszerzés esetén
az 50 ezer - forintot meg nem haladó tárgyi
eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és a
gyártó eszközt is) leltári értékét;
- a gazdasági épület, a jövedelemszerző
tevékenységhez használt egyéb ingatlan használati vagy bérleti jogáról való
lemondás miatti ellenértéket akkor, ha
a használati, vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadást korábban költségként elszámolta. (Ha ez az ellenérték
a megszűnés évében még nem ismert,
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akkor a használati vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadás összegét kell
bevételként figyelembe venni.)
Amennyiben a magánszemély őstermelői tevékenységét megszüntette, de az éves adóbevallás benyújtását megelőzően (a bevallás
határnapjáig) érkezett még az őstermelői
tevékenységével összefüggésben bevétele
– pl: a korábban eladott terményt utólag fizették ki -, akkor ezt a bevételét még a megszűnés évének bevételei között kell számba
vennie.
Ha az éves adóbevallás benyújtását követően is érkezik még az őstermelői tevékenységgel összefüggésben bevétel, akkor
arra majd az önálló tevékenységre vonatkozó jövedelemszámítási szabályokat kell
alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a bevételből
levonható a korábbi őstermelői tevékenységgel kapcsolatosan felmerült és még el
nem számolt kiadás. Amennyiben ennek a
kiadásnak az összege több lenne, mint az
utóbb megszerzett bevétel, akkor a kiadásnak e részét a tevékenység megszüntetése
évéről készített adóbevallás önellenőrzésével lehet érvényesíteni.
13. Egyéni vállalkozók
Vállalkozói személyi jövedelemadó
A vállalkozói jövedelem szerinti adózást
alkalmazó egyéni vállalkozó az e tevékenységéből származó vállalkozó bevételét Szja
tv. 4. és a 10. számú mellékletének rendelkezései szerint, a vállalkozói jövedelmét a
vállalkozói bevételből a vállalkozói költség
levonásával határozza meg. Vállalkozói költségként a vállalkozói kivét és a vállalkozói
bevétel elérése érdekében felmerült kiadás
az Szja tv 4. és 11. számú melléklet rendelkezései szerint számolható el.
Többféle vállalkozói tevékenység esetén
azok bevételeit együttesen kell egyéni vállalkozói bevételnek tekinteni, valamint az
elérésük érdekében felmerült, e törvényben elismert összes költséget is együttesen
kell elszámolni.
Jogszabály vagy államközi megállapodás
alapján a tevékenységhez nyújtott vissza
nem térítendő támogatás elszámolására és
nyilvántartására az önálló tevékenységet
folytató magánszemélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ebben az esetben is
(Szja tv.19.§).
Bevételt csökkentő kedvezmények
• a legalább 50 százalékban megváltozott
munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként havonta
az ilyen alkalmazottnak kifizetett bér,
de legfeljebb a hónap első napján érvényes minimálbér;
• szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanuló-

szerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett
hónapban a minimálbér 24 százaléka,
illetve szakképző iskolával kötött megállapodás alapján folytatott gyakorlati
képzés esetén minden megkezdett hónapban a minimálbér 12 százaléka;
• sikeres szakmai vizsgát tett, volt szakképző iskolai tanuló folyamatos továbbfoglalkoztatása, valamint a törvényi feltételeknek megfelelő korábban
munkanélküli személy, valamint a
szabadulást követő 6 hónapon belül
felvett szabadságvesztésből szabaduló
személy, illetve a pártfogó felügyelet
hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatási ideje alatt,
de legfeljebb 12 hónapon át befizetett
szociális hozzájárulási adó összege;
• alapkutatáshoz, alkalmazott kutatás
vagy kísérleti fejlesztés folytatása érdekében felmerült kiadással kapcsolatban
az Szja tv-ben meghatározott feltételeknek megfelelően évente legfeljebb 50
millió Ft;
• a 250 főnél kevesebb alkalmazottat
foglalkoztató egyéni vállalkozó esetében a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházás összege azzal,
hogy a kedvezmény nem lehet több a
bevétel és költségek különbségénél;
Az Szja tv. 49/B. § (12) - (13) bekezdéseiben foglaltak alapján a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgálhat a
kizárólag üzemi célt szolgáló, 100 000
forint egyedi érték alatt beszerzett tárgyi eszköz is, ha az az egyéni vállalkozói
tevékenységét közvetlenül szolgálja, és
az egyéni vállalkozó korábban még nem
helyezte üzembe. A vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló, kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek minősül
a korábban még használatba nem vett
személygépkocsi is,
 feltéve, hogy a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítése esetén az egyéni
vállalkozó az adott személygépkocsi
után az érvényesítést követő négy
adóévben - legfeljebb azonban az
Szja tv. 49/B. § (14) bekezdés a), d)
és e) pontjában szabályozott esetek
bármelyikének bekövetkeztéig -, cégautó adót fizet azzal, hogy az adót
meg kell fizetni akkor is, ha adózó a
kedvezmény érvényesítését követően áttért az Eva tv. vagy a Katv. hatálya alá.
 ha a személygépkocsi-bérbeadó vagy
személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó tevékenységének
tárgyát, illetve eszközét képezi, azt
más célra részben sem használja, és
ezt üzleti nyilvántartásai egyértelműen alátámasztják.
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• a fejlesztési célra nyilvántartásba vett ös�szeg, mely az adóévben elszámolt vállalkozói bevételnek és a vállalkozói költségek
különbözetének 50 százaléka, de legfeljebb adóévenként 500 millió forint lehet;
• az öt főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó esetében az
átlagos állományi létszám alapulvételével a létszámnövekményre tekintettel
levonható összeg.
Kisvállalkozói kedvezmény utáni adó vis�szafizetése
Amennyiben a kisvállalkozói kedvezmény
nem válik véglegessé, akkor az e címen levont összeg kétszerese után kell az adót
megfizetni a kedvezmény érvényesítésének
évében hatályos általános adómértékkel.
Amennyiben az egyéni vállalkozó átalányadózást választ és a kisvállalkozói kedvezményt vissza kell fizetnie, vállalkozói adóalap
hiányában ezt a szabályt úgy kell értelmezni,
hogy a visszafizetendő adó összegét önállóan
kell kezelni. Ez utóbbi esetben is a kisvállalkozói kedvezmény címén levont összeg véglegessé nem vált kétszerese után kell az adót
megállapítani a kedvezmény érvényesítésének évében hatályos általános adómértékkel.
A visszafizetési köztelezettség akkor is fennáll,
ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói
adót, vagy a kisadózó vállalkozások tételes
adóját választja. A visszafizetendő összeget
minden esetben a tárgyévi ’SZJA bevallásban
kell szerepeltetni.
Fejlesztési tartalék célszerinti felhasználása
A fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeg annyiban és akkor vezethető
ki a nyilvántartásból, ha és amennyiben
az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév
során általa kizárólag üzemi célt szolgáló
tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése
vagy előállítása érdekében - alapnyilvántartásában, valamint egyedi beruházási és
felújítási költségnyilvántartásában rögzített
- beruházási, felújítási kiadás(oka)t teljesít,
kivéve, ha megállapítja
a) a kivezetett rész után a nyilvántartásba vétel adóévében hatályos rendelkezések
szerinti mértékkel a vállalkozói személyi
jövedelemadót [49/B. § (9) bekezdés], valamint
b) a kivezetett résznek az a) pont szerinti
vállalkozói személyi jövedelemadót meghaladó része után a vállalkozói osztalékalap
utáni adót. Az a)-b) pontban említett adókat késedelmi pótlékkal növelten a kivezetést követő 30 napon belül kell megfizetni.
A nyilvántartásba vétel évének a bevallás
benyújtásának évét kell tekinteni, ami azt jelenti, hogy 17SZJA-bevallásban érvényesített
kedvezményt 2018-ban kell nyilvántartásba
venni és 2021. december 31-éig kell elkölteni.
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Az egyéni vállalkozónak a fejlesztési tartalék nyilvántartásba vétele évét követő harmadik adóév végén még nyilvántartott rész
után az a)-b) pont szerinti adókat a negyedik
adóév első hónapja utolsó napjáig kell megállapítania és azokat késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetnie. A késedelmi pótlékot
a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékot
tájékoztató adatként tartalmazó adóbevallás
benyújtása esedékességének napját követő
naptól a nem beruházási célra történő kivezetés napjáig, illetve a nyilvántartásba vétel
évét követő negyedik adóév első napjáig
kell felszámítani és az említett napot követő
első adóbevallásban kell bevallani. Az előző
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni akkor is, ha a magánszemély egyéni
vállalkozói jogállása az említett időszak alatt
bármely okból megszűnt (ide nem értve, ha
annak oka cselekvőképességének elvesztése
vagy a halála) azzal, hogy ilyenkor az említett
adókat a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni.
Az egyéni vállalkozónak a fejlesztésitartalék-nyilvántartást úgy kell vezetnie, hogy
abból megállapítható(ak) legyen(ek) a kivezetett összeg(ek), valamint a kivezetés(ek)
alapjául szolgáló kiadás(ok) teljesítésének
időpontja(i) és összege(i), illetve a kivezetés(ek) miatt fizetendő adó és késedelmi
pótlék összege. A cél szerinti felhasználás
egyben azt is jelenti, hogy a beszerzési árnak a nyilvántartásból kivezetett összeggel
csökkentett részét lehet a költségek között
elszámolni. A fejlesztési tartalék képzése
így felfogható egy előre hozott értékcsökkenési leírásnak is, mivel értékcsökkenési
leírás alá vonni a beruházási költségnek a
nyilvántartásból kivezetett összeggel csökkentett részét lehet.
Nem használható fel a fejlesztési tartalék
összege olyan tárgyi eszköz beruházásként
történő elszámolása címén, amelyre értékcsökkenési leírást elszámolni nem lehet,
vagy amelyhez a vállalkozó ingyenesen jutott hozzá.
Veszteségelhatárolás
Veszteség elhatárolására a mezőgazdasági
őstermelőhöz hasonlóan az egyéni vállalkozóknak is lehetőségük van. Az elhatárolt
veszteséget az egyéni vállalkozó korábban
bármely későbbi adóév vállalkozói jövedelmével szemben - döntése szerinti megosztásban – elszámolhatta. Az adóévben
elszámolt elhatárolt veszteség legfeljebb az
elhatárolt veszteség nélkül számított vállalkozói adóalap 50 százalékáig érvényesíthető.
2015-től a veszteséget csak a következő
öt adóévben lehet elszámolni. A 2014-ben
kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett,
még nem érvényesített elhatárolt veszteség a 2014. december 31-én hatályos

rendelkezések szerint írható le azzal, hogy
az így elhatárolt veszteséget legkésőbb a
2025. adóévben lehet érvényesíteni.
Az elhatárolt veszteség legkésőbb annak
az adóévnek a jövedelmével szemben számolható el, amelyben az egyéni vállalkozói
tevékenységét megszüntette a magánszemély. Önellenőrzés, vagy adóellenőrzés során feltárt jövedelem terhére is lehet veszteséget elhatárolni.
Tárgyévi veszteség visszamenőleges elhatárolására is mód van mezőgazdasági
tevékenységet folytatók esetében. Ilyen
esetben évenként a veszteség 30-30 százaléka vihető vissza az előző két év jövedelmével szemben az egyes adóévekre. A
fennmaradó rész a későbbi években lesz
elszámolható.
A veszteséget időrendben, a keletkezésük sorrendjében lehet elszámolni!
Vállalkozói adóalap
Vállalkozói adóalap az előzőek alapján megállapított jövedelem, azzal, hogy
- ha a megállapított bevétel az Szja tv. 4.
és 11. számú melléklete szerint elszámolt
költséget nem haladja meg, vagy a meghaladó része nem éri el az adóévben a jövedelem-(nyereség-) minimumot, az egyéni
vállalkozó választása szerint
- adóbevallásában nyilatkozatot tesz,
(azaz nyilatkozik róla, hogy nem választja az
adóalapnak az Szja tv. 49/B.§ (23) bekezdés
szerinti jövedelem nyereség minimumot
(amely a vállalkozói bevétel 2%-a) vagy
- a jövedelem-(nyereség-)minimumot tekinti vállalkozói adóalapnak.
A vállalkozói személyi jövedelemadó a megállapított vállalkozói adóalap 9 százaléka.
A vállalkozói osztalékalap és az adó
mértéke
A vállalkozói osztalékalap után az adó
mértéke 15 százalék. A vállalkozói osztalékalapot az adózás utáni vállalkozói jövedelemből kell kiszámítani. Az adózás utáni vállalkozói jövedelem a vállalkozói adóalapnak
a megállapított vállalkozói személyi jövedelemadó összegével, valamint nemzetközi
szerződés vagy viszonosság hiányában a
külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap után külföldön fizetett adóval
csökkentett része, növelve a kisvállalkozói
kedvezménnyel. Az osztalékot egészségügyi
hozzájárulás fizetési kötelezettség is terheli,
figyelemmel a 450 ezer forint felső korlátra.
Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet
növeli:
• az ellenszolgáltatás nélkül 3 éven belül
átadott tárgyi eszközök beszerzési árának
arányos része, kivéve a magánszemélynek
ellenszolgáltatás nélkül történő, adófizetési kötelezettséggel járó átadást;
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• a tárgyi eszköz, a nem anyagi javak értékcsökkenési leírása megkezdésének
évében a vonatkozó beruházási költséget képező kiadások azon része, amellyel
az egyéni vállalkozó ezt az évet megelőző években a vállalkozói osztalékalapját
csökkentette;
• a vállalkozói osztalékalapnak a beruházási költséget képező kiadással első
ízben történő csökkentése évét követő
negyedik évben (ültetvény esetében
annak elidegenítésekor, de legkésőbb a
termőre fordulás évében) a vonatkozó
beruházási költséget képező kiadások
azon része, amellyel az egyéni vállalkozó
ezt az évet megelőző években a vállalkozói osztalékalapját csökkentette, illetve
ennél előbb az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor.
Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet
csökkenti:
• az adóévben vásárolt, kizárólag üzleti
célt szolgáló tárgyi eszköz, a nem anyagi
dolog értéke után elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó összeg, ha az
értékcsökkenési leírást az egyéni vállalkozó az adóévben kezdte el;
• az olyan, adórövidítéssel, egyéb jogszabály megsértésével összefüggő bírság,
késedelmi pótlék stb. összege, amelyet
az egyéni vállalkozói tevékenység gazdasági, pénzügyi ellenőrzése során feltárt
szabálytalanságok következményeként
kellett megfizetni; a beruházási és felújítási költségnyilvántartás szerint az
adóévben felmerült beruházási költséget képező kiadás összege, feltéve, hogy
az azzal összefüggő tárgyi eszköz, nem
anyagi javak értékcsökkenési leírásának
megkezdése nem történt meg.
Egyéni vállalkozó átalányadózása
A mezőgazdasági őstermelőkhöz hasonlóan a
mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni
vállalkozók is élhetnek az átalányadózás választásának lehetőségével. Az átalányadózásra vonatkozó szabályok szerint adóévenként,
az adóév egészére átalányadózást választhat
az az egyéni vállalkozó, akinek az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző
adóévben a vállalkozói bevétele a 15 millió
forintot nem haladta meg. Az az egyéni vállalkozó is választhat átalányadózást, aki munkaviszonyban áll. Mezőgazdasági tevékenységet
folytatók esetében a jövedelem átalányban
történő megállapítására akkor van mód, ha
adózó bevétele éves szinten a 15 millió forintot nem haladja meg.
Az előzőekben foglaltaktól eltérően az
az egyéni vállalkozó, akinek a vállalkozói
tevékenysége az adóév egészében kizárólag kereskedelmi tevékenység végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kor-
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mányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenység, átalányadózást választhat, ha
az átalányadózást közvetlenül megelőző
adóévben vállalkozói bevétele a 100 millió
forintot nem haladta meg. Ilyen lehet az,
aki őstermelőként megtermelt árut, a saját
egyéni vállalkozóként működtetett boltjában
adja el.
A jogszabály vagy nemzetközi szerződés
alapján folyósított támogatás összege az
adózási feltételül rendelt bevételi értékhatárokat megemeli ebben az esetben is, de
a tevékenység bevételei között a költségek
fedezetére, fejlesztési célra folyósított támogatás összegét nem lehet figyelembe
venni. Ez utóbbi támogatások összegét önálló tevékenységből származó bevételként
lehet figyelembe venni, mellyel szemben
az igazolt költségek elszámolhatók, de mód
van e támogatások nem bevételként való
kezelésére is.
A tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozót is megilleti az átalányadózás
választásának joga azzal, hogy a bevételi értékhatárokat időarányosan kell figyelembe
venni.
Az átalányban megállapított jövedelem
Az átalányban megállapított jövedelem
kiszámításakor a vállalkozói bevételt kell
alapul venni (Szja tv. 4. valamint 10. számú
mellékletében foglaltak szerint), amelyet
kedvezményekkel nem lehet csökkenteni. A
bevételből a jövedelem az elismert, egyes
tevékenységek szerint különböző százalékban meghatározott költséghányad (költségátalány) levonásával állapítható meg,
ami mezőgazdasági tevékenység esetén a
bevétel 80, kiegészítő tevékenység esetén
pedig a bevétel 75 százaléka. (Az azonos
tevékenységet folytatók közül azok, akik
nyugdíjasként ún. kiegészítő tevékenységet
folytatónak minősülnek, kisebb költséghányadot érvényesíthetnek).
14. A termőföld bérbeadása
Az idevonatkozó rendelkezéseket a 2018.
évtől az Szja tv. 73. §-a szabályozza.
Az Szja tv. 3. § 53. pontja szerint termőföld haszonbérbe adásának a termőföld,
illetve halastó magánszemély tulajdonosa
vagy haszonélvezője által egy vagy több
évre, írásban kötött megállapodás alapján,
ellenérték fejében a föld használati jogosultságának mező-, erdőgazdasági, illetve
halászati hasznosításra történő átengedése
minősül.
14.1 Termőföld bérbeadásából származó
bevétel
A termőföld bérbeadásából származó bevétel egésze - ha az későbbiekben részlete-

zettek szerint nem minősül adómentesnek külön adózó jövedelemnek minősül. Az adó
mértéke 15 százalék.
14.2 Adómentes bevétel
A termőföld bérbeadása adómentes, ha a
haszonbérleti szerződés határozott időre
legalább 5 évre szól. Amennyiben a legalább öt évre kötött szerződés, az öt év elteltét megelőzően megszűnik, a bérbeadó
jövedelme adókötelessé válik. A megszűnő
szerződés alapján szerzett jövedelem korábban meg nem fizetett adóját a késedelmi
pótlékkal növelt összegben a megszűnés
évének kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani és megfizetni. Abban az esetben, tehát ha pl. a felek által 2014-ben
kötött haszonbérleti szerződés 2017-ben
megszűnt, akkor az időközben a bérbeadó
által szerzett jövedelmet a 2017. évre vonatkozóan az önkormányzati adóhatósághoz
benyújtott bevallásban kell szerepeltetni,
amelyet 2018 március 20-áig kell benyújtani
és a felmerülő adókötelezettséget is eddig
az időpontig kell megfizetni.
Nem merül fel utólagos adófizetési kötelezettség, ha a megszűnés oka a szerződő
felek akaratán kívüli, vagy ha azonnali felmondás történt.
A termőföld bérbeadásából származó bevételeket a bevételi nyilvántartásba kell
bejegyezni, amelyet nem kell hitelesíttetni.
Bevételi nyilvántartást sem kell vezetni, ha
csak a bevétel kizárólag kifizetőtől származik. Ebben az esetben a bevétellel összefüggő nyilvántartási kötelezettség teljesíthető
a kifizető által kiállított igazolás megőrzésével. A kifizetőnek az általa kifizetett bérleti
díjról és a levont adóról a magánszemélynek igazolást kell kiadnia.
14.3 Bérbeadásból származó jövedelem bevallása, adó megfizetése
A földbérbeadásból származó jövedelmet a
magánszemélynek nem kell bevallania, ha a
jövedelem kifizetőtől származik és a kifizető
az adót megállapította, levonta és megfizette. Nem terheli a kifizetőt adómegállapítási
kötelezettség, ha a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adómentes. Adókötelezettség esetén a kifizető a termőföld
bérbeadásából származó jövedelemből
levont adót a föld fekvése szerint illetékes
önkormányzati adóhatósághoz utalja át
kifizetést követő hónap 12. napjáig. A levont adóról a kifizető az adóévet követő év
február 25-éig nyújtja be adóbevallását.
Az adóbevallást a termőföld fekvése szerint
illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell
benyújtani.
Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez
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bevételt termőföld bérbeadásából, az
adóbevallást és adófizetést önkormányzati
adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni. A főváros esetében a föld fekvése
szerint illetékes önkormányzati adóhatóság
alatt a fővárosi önkormányzat főjegyzőjét
kell érteni.
Abban az esetben, ha a kifizető az adót nem
vonta le, vagy a bérleti díjat természetben
fizette meg, akkor a 15 százalék adót a
magánszemélynek kell megfizetnie a jövedelem megszerzésének negyedévét követő
hónap 12-éig. Magánszemély bérlő esetén
a bérleti díj után az adó megállapítása, bevallása és befizetése a bérbeadó magánszemély kötelezettsége. A bevallást és az
adó befizetését ebben az esetben is a föld
fekvése szerint illetékes önkormányzathoz
kell teljesíteni az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig.
14.4.Haszonbérleti díjként kapott termény
értékesítése
Amennyiben a föld tulajdonosa mezőgazdasági őstermelő és a haszonbérleti díjként
kapott termény értékesítése mellett dönt,
a termőföld hasznosításának átengedése
fejében megszerzett terményt őstermelői
termékként nem értékesítheti, hiszen a terményt nem a mezőgazdasági őstermelői tevékenysége keretében állította elő, hanem
ahhoz a bérbeadási tevékenysége ellenértékeként jutott hozzá. Haszonbérlet esetén
ugyanis a haszonbérlő, a feles bérlő (és nem
a föld tulajdonosa) az a személy, aki/amely
ténylegesen gazdálkodik, ő végzi az őstermelői tevékenységet. A termény értékesítéséből
származó bevétel emiatt nem tekinthető a
haszonbérbeadó önálló tevékenységéből
származó bevételnek, hanem az ingó értékesítés szabályai [Szja tv. 58. §] szerint kell meghatározni az adókötelezettséget.
15.Társult erdőgazdálkodási tevékenység
2017. szeptember 1-jén jelentősen megváltoztak az osztatlan közös tulajdonban álló
magánerdők hasznosítására vonatkozó szabályok annak érdekében, hogy a tulajdonosok, illetve tulajdonosi közösségek részére
az erdőjük hasznosítására megfelelően
szabályozott választási lehetőségek álljanak
rendelkezésre.
Az Evtv. módosított 20/A. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy, ha a közös tulajdonban álló önálló erdőgazdálkodási egységet a tulajdonostársak többlethasználati
megállapodás vagy földhasználati szerződés útján nem adják egy személy használatába, akkor azon
• erdőbirtokossági társulat alapításával vagy
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• erdőkezelésbe adás útján
társult erdőgazdálkodást kötelesek folytatni.
Az új szabályozás értelmében nem beszélhetünk társult erdőgazdálkodásról, ha
a tulajdonosok az erdőt egy személy használatába adják, a társult erdőgazdálkodás
csak a tényleges tulajdonosi közösségi használatot (erdőbirtokossági társulat, erdőkezelésbe adás) jelenti.
Az erdőbirtokossági társulat jogi személy,
amelyet az erdő művelési ágban nyilvántartott (egy vagy több) földrészlet tulajdonosai
hozhatnak létre az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő, valamint az ahhoz
kapcsolódó feladatok ellátására. A társulat
tehát az erdőtulajdonosok önkéntesen választott szervezete, amelynek a létrehozására, működésére, megszűnésére vonatkozó keretszabályokat az erdőbirtokossági
társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény tartalmazza.
Az erdőkezelésbe adás egy új lehetőség az
erdőtulajdonosok részére, melynek lényege,
hogy a tulajdonosok az erdeiket erdőkezelőként nyilvántartott erdészeti szakirányító
vállalkozás (erdőkezelő) „vagyonkezelésébe”
adhatják. Ez az erdőtulajdonosok részéről
nem jelenti a használat Ptk., illetve földforgalmi szabályozás vonatkozásában történő
átadását. Az erdőgazdálkodás tartalmi kérdéseiben a tulajdonosok és az erdőkezelő
közösen dönthetnek, illetve annak végrehajtásában a tulajdonosok is részt vehetnek. Az
erdőkezelő az erdőgazdálkodás megszervezéséért és szakmai felügyeletéért, illetve a
tulajdonosok által nem vállalt tevékenységek
végrehajtásáért felelős. Erdőkezelésbe adás
esetén az erdőgazdálkodói nyilvántartásban
erdőgazdálkodóként az erdőkezelőt kell nyilvántartásba venni.
Az erdőkezelő a tulajdonos javára, de saját
nevében eljárva folytatja az erdőgazdálkodási tevékenységet, amelynek során az erdei
haszonvételeket az erdőkezelő gyakorolja
és jogosult az erdő hasznai szedésére. Az
erdőkezelőt tevékenységéért díj illeti meg,
amely magában foglalja az erdőgazdálkodási
tevékenység költségei mellett az erdőkezelő
közreműködésének ellenértékét is. Az erdőkezelő az erdőgazdálkodási tevékenységeket
a tulajdonos közreműködésével és egyetértésével határozza meg, amelynek végrehajtásában a tulajdonos közreműködhet. Az
erdőgazdálkodásból eredő bevételeket az
erdőkezelő szedi be, amelyből a díj levonását követően keletkező jövedelmet a tulajdonos részére megfizeti.
A társult erdőgazdálkodási tevékenység
meghatározása adójogi szempontból kiemelten fontos, hiszen az Szja tv. 1. számú
mellékletének 2017. január 1-jén beiktatott
9.8.1. pontja értelmében adómentes az
Evtv. szerint erdőnek vagy erdőgazdálkodá-

si tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő föld (a továbbiakban:
erdőnek minősülő föld)
• használati jogosultságának átengedése fejében, vagy
• az erdőnek minősülő földön folytatott
társult erdőgazdálkodási tevékenységre tekintettel
az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy
a haszonélvezője által megszerzett jövedelem, ha az erdőnek minősülő föld használatba adására vagy a társult erdőgazdálkodásra
kötött megállapodás (szerződés, illetve alapító okirat) alapján - határozatlan időre szóló
megállapodás esetén a jogosult adóhatóság
részére tett kiegészítő nyilatkozata alapján - a
használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama az 5 évet (az adómentesség
feltételéül szabott időtartam) eléri.
Az adómentességi rendelkezés tekintetében erdőnek minősülő föld:
• az Evtv. 6. § (1) bekezdése szerinti erdő:
az Országos Erdőállomány Adattárban erdőrészletként, vagy szabad rendelkezésű
erdőként nyilvántartott terület; és
• az Evtv. 13. § (1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül
szolgáló földterület: az Országos Erdőállomány Adattárban egyéb részletként nyilvántartott, az Evtv.-ben tételesen felsorolt
terület (pl.: tisztás, terméketlen terület,
erdei farakodó és készletező hely, erdészeti létesítményhez tartozó terület, vadföld,
erdei vízfolyás, erdei tó).
Lényeges, hogy az Szja tv. 9.8.1. pontja szerinti mentesség csak a föld tulajdonosa vagy
a haszonélvezője által megszerzett jövedelemre alkalmazható, az erdőt haszonbérbe
vevő magánszemélyre viszont nem.
A termőföld bérbeadására vonatkozó
adómentességi rendelkezéssel analóg módon a törvény ebben az esetben is szankcionálja azt az esetet, ha a mentesség
alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül
bármely okból (ide nem értve a szerződő
feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik. A szerződés 5 éven belüli
megszűnése esetén az erdőnek minősülő
föld tulajdonosa vagy haszonélvezője köteles a mentesség alapján korábban meg
nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve
kötelezettségeként megállapítani, bevallani
és megfizetni.
15.1.Vadászati jog gyakorlása és hasznosítása
Az erdei haszonvételek közül a vadászati
jogra speciális rendelkezések vonatkoznak,
hiszen a vadászati jog gyakorlása és hasznosítása az Evtv. szerint nem tekinthető erdőgazdálkodási tevékenységnek.
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A Vtv. 2. §-a értelmében a vadászati jog
• a vad, valamint élőhelyének védelmével, és
• a vadgazdálkodással kapcsolatos, továbbá
• a vadászterületen szabadon élő, valamint az e törvényben meghatározottak
szerint zárt téri tartás keretében tartott
vadnak az arra jogosult által történő elejtésére, elfogására,
• a hullatott agancs, valamint a vadászható szárnyas vad tojásának gyűjtésére,
továbbá az elhullott vad tetemének e
törvény szerinti elsajátítására való
kötelezettségek és jogosultságok összessége.
Vadászterületnek az a földterület, valamint vízfelület minősül, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt eléri, és szemközti határvonalainak távolsága legalább
háromezer méter, továbbá, ahol a vad
• a szükséges táplálékot megtalálja,
• természetes szaporodási feltételei, valamint
• természetes mozgásigénye, búvóhelye,
nyugalma adott.
A vadászati jog - mint vagyonértékű jog - a
földtulajdonjog elválaszthatatlan része, a
földtulajdon tekintetében fennálló haszonélvezeti jog esetén is a vadászterületnek
minősülő terület tulajdonosát illeti meg.
Attól függően, hogy a vadászterület egy
vagy több személy tulajdonában van, a vadászati jog lehet önálló vagy társult.
Önálló vadászati jog (a vadászterület kizárólag egy személy tulajdonában van) esetén vadászatra jogosultnak a vadászterület
tulajdonosát kell tekinteni. Ez esetben a
vadászati jog gyakorlásának minősül, ha a
vadászatra jogosult:
• a vadászterületén saját maga vadászik;
• általa meghívott vadász számára biztosítja a vadászat lehetőségét (vendégvadászat);
• megállapodás alapján biztosítja más vadász számára meghatározott fajú és számú vad vadászatát (bérvadászat).
Társult vadászati jog esetében a vadászterület tulajdonosainak egymás közti jogviszonyára a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó
rendelkezéseit a Vtv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A vadászati jog hasznosításának annak
haszonbérbe adása tekinthető, ekkor vadászatra jogosultnak a haszonbérlőt kell
tekinteni. Tekintettel arra, hogy a társult
vadászati jog esetén a vadászterület több
személy tulajdonában van, azt csak hasznosítani, azaz haszonbérbe adni lehet.
A fentiek értelmében adójogi szempontból el kell különíteni:
• az önálló vadászati jog gyakorlását,
illetve
• az önálló és társult vadászati jog haszonbérbe adását.
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15.1.1.Önálló vadászati jog gyakorlásából
származó jövedelem
Ebben az esetben a vadászterület tulajdonosa saját maga gyakorolja a vadászati jogát, vagyis saját maga vadászik, illetve vendégvadászat vagy bérvadászat keretében
biztosítja a vadászat lehetőségét.
Az ezen tevékenységből származó jövedelem nem minősül őstermelői tevékenységből származó jövedelemnek, hiszen
bár a vadászati jog az Evtv. szerint erdei
haszonvétel, de annak gyakorlása és hasznosítása az Evtv. szerint nem tekinthető
erdőgazdálkodási tevékenységnek, így
mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek sem. Emiatt a vadászati jog gyakorlása
révén megszerzett jövedelem az összevont
adóalap részét képező önálló tevékenységből származó jövedelemként adóköteles. Társadalombiztosítási kötelezettséget
keletkeztető jogviszony hiányában a magánszemélynek a személyi jövedelemadó
kötelezettség mellett százalékos mértékű
egészségügyi hozzájárulás-kötelezettsége
is keletkezik.
Amennyiben a magánszemély a vadászati
jogát kifizetőnek minősülő társaságnak adja
bérbe, akkor a közterhek megállapításával,
megfizetésével és bevallásával kapcsolatos
feladatok a kifizetőt terhelik. Ha a haszonbérbe vevő magánszemély, akkor – kifizető
hiányában – a bérbe adó magánszemélynek kell a személyi jövedelemadót és az
egészségügyi hozzájárulást megállapítani,
negyedéves adóelőlegként megfizetni és a
személyi jövedelemadó bevallásában bevallani.
15.1.2.Önálló, illetve társult vadászati jog
haszonbérbe adása
Tekintettel arra, hogy a vadászati jog egy
önálló, értékkel bíró vagyoni értékű jog,
az annak haszonbérbe adásából származó
jövedelem mind az önálló, mind a társult
vadászati jog tekintetében az Szja tv. 28. §
(7) bekezdésének a) pontja szerinti egyéb
jövedelemnek minősül. Az egyéb jövedelmet a 15 százalékos mértékű személyi
jövedelemadón túl százalékos mértékű
egészségügyi hozzájárulás-kötelezettség is
terheli. A közterhek megfizetésére, illetve
bevallására vonatkozóan az előző pontban
leírtak az irányadók.
Amennyiben a magánszemély a vadászati
jogát kifizetőnek minősülő társaságnak adja
bérbe, akkor a közterhek megállapításával,
megfizetésével és bevallásával kapcsolatos
feladatok a kifizetőt terhelik. Ha a haszonbérbe vevő magánszemély, akkor – kifizető
hiányában – a bérbe adó magánszemélynek kell a személyi jövedelemadót és az
egészségügyi hozzájárulást megállapítani,
negyedéves adóelőlegként a jövedelem
megszerzésének negyedévét követő hónap
12-éig megfizetni és a személyi jövedelemadó bevallásában bevallani.

16. Termőföld értékesítéséhez kapcsolódó
adókötelezettség
16.1 Jövedelem meghatározása
Az Szja tv. 3.§ 51. pontja szerint a termőföld: A Földforgalmi tv-ben meghatározott
(mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld): a
föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely
az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő,
gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas,
erdő és fásított terület művelési ágban van
nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól
kivett területként nyilvántartott földrészlet,
amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.
Az Szja tv. 59.§-a szerint az ingatlan átruházásából származó jövedelmet azon a napon
kell megszerzettnek tekinteni, amikor az
erről szóló érvényes szerződést (okiratot,
bírósági, hatósági határozatot) az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. Ez a gyakorlatban jelentheti azt is, hogy a jövedelem
megszerzése független az ellenérték átadásának időpontjától.
Az Szja tv. 61.§-a az ingatlan, vagyoni
értékű jog átruházásából származó bevételnek minősít minden olyan bevételt,
amelyet a magánszemély az átruházásra
tekintettel megszerez. Ilyen bevételnek
minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés
időpontjára megállapított szokásos piaci
értéke, valamint az ingatlan, gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli
betétként történő szolgáltatása esetén annak a társasági szerződésben, más hasonló
okiratban meghatározott értéke.
A termőföldről szóló törvényben meghatározott birtokösszevonási célú önkéntes
földcsere e törvény alkalmazásában nem
minősül átruházásnak (értékesítésnek).
Amennyiben a cseréhez kapcsolódóan értékkiegyenlítés is történik, az e címen kapott pénzösszeg vagy más vagyoni érték az
azt szerző magánszemély egyéb jövedelmének számít.
Az ingatlan értékesítéséből származó ellenérték főszabály szerint az eladókat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg. Ez az arányosított ellenérték lesz a tulajdonostársak
bevétele.
Az ingatlan átruházásából származó bevételből le kell vonni az átruházó magánszemélyt terhelő igazolt következő költségeket:
- a megszerzésre fordított összeget, és az
ezzel összefüggő más kiadásokat. Megszerzésre fordított összeg az adásvételi szerződés (okirat, bírósági, hatósági határozat)
szerinti érték, csereingatlan esetén a szerződésben rögzített érték, ezek hiányában az
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az érték, amelyet az illeték megállapításához figyelembe vettek. Öröklés vagy ajándékozás esetén a megszerzésre fordított
összeg az, amelyet az illeték megállapításához figyelembe vettek.
Abban az esetben, ha az ingatlan, szerzése örökléssel, ajándékozással történt és az
illeték kiszabása az átruházásból származó
jövedelem adókötelezettségének teljesítésére nyitva álló határidőig nem történt
meg, öröklés esetén a hagyatéki leltárban
feltüntetett, vagy a hagyatéki eljárás során
az ingatlan értékeként feltüntetett egyéb
értéket, egyébként az átruházásból származó bevétel 50 százalékát kell figyelembe
venni, és az így megállapított adókötelezettséget az illeték-kiszabás alapján önellenőrzéssel lehet módosítani.
Kárpótlásról szóló törvényekben szabályozott vételi jog gyakorlása során szerzett
termőföld, erdő esetében a megszerzésre
fordított összeg a vételi jog gyakorlása során vételárként szereplő összeg.
Ingatlanlízing esetén a megszerzésre fordított összeget az alábbiak szerint kell meghatározni:
- a lízingbe vevő által a futamidő végén a
vételi jog gyakorlása során megfizetett ellenérték,
- a lízingbe vevő által megfizetett lízingdíjak tőkerészének az a része, amely nem
haladja meg ingatlannak az ügyleti szerződés megkötésének időpontjára megállapított szokásos piaci értékéből az előző pont
szerinti összeg levonásával megállapított
összeget,
- a lízingbe vevői pozíció átvételéért fizetett
összeg,
- a futamidő végén a vételi jog gyakorlása
fejében a lízingbevevőnek fizetett összeg.
- az értéknövelő beruházásokat,
- az átruházással kapcsolatos kiadások.
Ilyen költség lehet az ingatlanközvetítői
díj, ügyvédi költség, szakértőnek kifizetett
díj, hirdetés.
A figyelembe vett költségek olyanok lehetnek, amelyeket az eladó nevére szóló
bizonylattal (számlával vagy szerződéssel)
igazolni tud.
A 2018. évtől az Szja tv. 4. § (6) bekezdése szerint: „ Ha e törvény másként nem
rendelkezik, közös tulajdon esetén - a
tulajdonosok eltérő rendelkezése, vagy
tulajdonjogi korlátozások hiányában - az
ingó vagyontárgy, az ingatlan átruházásából, bérbeadásából, a vagyoni értékű jog
visszterhes alapításából, végleges átengedéséből, megszüntetéséből, ilyen jogról
való végleges lemondásból, az értékpapír
elidegenítéséből származó jövedelem után
a magánszemélyt a tulajdoni hányada
arányában terheli adókötelezettség, azzal,
hogy a tulajdonostársak közössége ese-
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tén az említett tevékenységekből származó bevétellel szemben – e törvény szerint
elismert – költség bármelyik tulajdonos
nevére szóló bizonylat alapján elszámolható.”
Ha a megszerzésre fordított összeg a fentebb részletezettek szerint nem állapítható
meg, akkor a bevételt annak 75 százalékával kell csökkenteni, azzal, hogy más költség
nem számolható el.
Az előzőek szerint kiszámított összegből –
a számított összegből - az alábbiak szerint
kell az átruházásából származó jövedelmet
megállapítani.
Ezt követően a jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy a számított összeget csökkenteni kell az idő múlására tekintettel.
A termőföld szerzési időpontjának azt a
napot kell tekinteni, amikor az erről szóló
érvényes szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. Öröklés esetén az
örökség megnyíltának napját kell a szerzés
időpontjának tekinteni. A földrendezés
vagy kisajátítás során kapott csereingatlan
szerzési időpontjának az eredeti ingatlan
szerzési időpontja minősül.
Jövedelemnek minősül a számított összeg
- 100 százaléka a megszerzés évében és az
azt követő évben,
- 90 százaléka a megszerzés évét követő
második évben,
- 60 százaléka a megszerzés évét követő
harmadik évben,
- 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,
- 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.
Ez azt jelenti, hogy a 2013-ban, vagy korábban vásárolt ingatlanok esetében elfogy a
jövedelem 2018. évi értékesítés esetén.
Az ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem után az adó
mértéke 15 százalék. Az adót a magánszemélynek önadózás keretében kell megállapítania és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie.
Az ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem után az adót
a magánszemélynek adóbevallásában kell
megállapítania és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie.
Példa:
A tulajdonosok egy 80 ha nagyságú szántót
értékesítettek 2017-ben 80 millió forintért.
A területnek 5 tulajdonosa volt. Az egyik
tulajdonos (A) a tulajdonjogot 2008-ban
adásvétel útján szerezte (50%-os tulajdonrésze van), (B) , (C), (D) és (E) tulajdonosok
2014-ben szerezték tulajdoni hányadukat
öröklés útján (egyenként 12,5%-os tulajdonrésszel rendelkeznek). Az ingatlant a

hagyatéki eljárásban 20 millió forintra értékelték. Mivel egyenesági örökösökről van
szó, illetéket nem kellett fizetniük.
(A) tulajdonos esetében a bevétel adómentessé vált, mivel 2013 előtt szerezte az
ingatlanrészt.
(B) (C) (D) és (E) tulajdonos esetében a
bevétel személyenként 10 millió forint a
levonható költség pedig 5 millió forint, így
a számított összeg 5 millió forint, amit az
idő múlására tekintettel csökkenteni lehet,
mivel a számított összeg 30 százaléka, azaz
1 500 ezer forint minősül jövedelemnek.
16.2 Adómentes termőföld értékesítés
Adómentes a termőföld átruházásából
származó jövedelem
• összegéből az évi 200 000 forintot meg
nem haladó rész, ha a magánszemély a
termőföldet regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemélynek adja
el, aki azt egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig
hasznosítja, vagy a termőföldet regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás
olyan alkalmazottjának adja el, aki azt az
őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe adja;
• összege, ha az átruházás a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról
szóló 1992. évi II. törvény szerinti részarány-tulajdon megszüntetését eredményezi és a magánszemély a termőföldet
regisztrációs számmal rendelkező olyan
magánszemélynek adja el, aki azt egyéni
vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy
a termőföldet regisztrált mezőgazdasági
társas vállalkozás olyan alkalmazottjának
adja el, aki azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10
évre bérbe adja;
• összege, ha a magánszemély a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező
állattenyésztést folytató olyan magánszemélynek adja el, aki a termőföldet
egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági
őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja, vagy azt az őt alkalmazó
mezőgazdasági társas vállalkozásnak az
állattenyésztés
takarmánybiztosítása
érdekében legalább 10 évre bérbe adja,
azzal, hogy az 5 vagy 10 éves időszak kezdőnapja a birtokbaadás napja, de legkésőbb
az adásvételi szerződés keltét követő 12.
hónap utolsó napja, vagy ha a termőföld
harmadik féllel kötött szerződés alapján haszonbérletben van, a haszonbérleti szerződés lejártát követő december 31.
Az adómentesség fennáll akkor is, ha az
átruházás magánszemély részére birtok-összevonási céllal, vagy települési önkormányzat részére külön jogszabályban
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meghatározott szociális földprogram céljából, vagy a Nemzeti Földalap javára történik. Az átruházásról szóló szerződésnek
tartalmaznia kell a szociális földprogramra vonatkozó, a rászorultságra tekintettel
meghatározott feltételeket is szabályozó
önkormányzati rendelkezés számát.
A birtok-összevonási cél akkor valósul
meg, ha az átruházás eredményeként már
az ügyletet megelőzően is a vevő tulajdonában álló termőföld és az ügyletben megvásárolt termőföld – a település közigazgatási
határától függetlenül – egymással szomszédossá válik. Az egy naptári éven belül
megkötött és ezen időtartamon belül az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott ingatlan
adásvételi szerződések hatását együttesen
kell vizsgálni.
Szomszédos termőföldeknek minősülnek
azok a földrészletek is, amelyeket önálló
helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok,
csatorna választ el.
A birtokösszevonási cél vitathatatlanul
megvalósul például abban az esetben, ha
három közvetlenül egymás mellett fekvő
helyrajzi számú termőföld közül a két szélső
területet birtokló magánszemély megvásárolja a termőföldjei között fekvő földterületet.
Az adómentesség azért is érvényesíthető,
mert a vevő már eleve rendelkezett termőföldtulajdonnal, tehát birtokait az újabb földterület megvásárlásával vonta össze, mely
vétel során nagyobb birtoktestet alakított ki,
azaz megvalósult a birtokösszevonási cél.
Az eladót az adómentesség akkor illeti
meg, ha legkésőbb a bevallás benyújtásáig
rendelkezik a vevő közjegyző által készített
vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával, amely tartalmazza a vevő
természetes azonosító adatait, adóazonosító
jelét, valamint a vevő kötelezettségvállalását
arra vonatkozóan, hogy az adómentesség
feltételeinek megfelel. A nyilatkozatot a felek
öt évig kötelesek megőrizni. Ha a vevő nyilatkozata megtétele mellett megszerzett termőföldre vonatkozóan az abban foglaltakat nem
teljesíti, a termőföld átruházásából származó jövedelemnek kell tekinteni az adásvételi
szerződésben meghatározott ellenértéket. Az
ebből eredő kötelezettségeket az adóhatóság
a vevő terhére állapítja meg.
Az eladónak legkésőbb a bevallás benyújtásáig rendelkeznie kell a vevő adómentességet biztosító nyilatkozatával.
16.3 Speciális adómentes eset
Ha a kárpótlásról szóló törvények alapján
eredeti jogosult (a kárpótlási jegyet kárpótoltként megszerző) magánszemély a vételi
jogának gyakorlása során szerzett termőföldjének, erdejének átruházásából származó, az
Szja tv ingatlanértékesítésre vonatkozó szabályok szerint megállapított jövedelme egészét
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az átruházás napjától számított egy éven belül belföldön - a 2003. évi uniós csatlakozási
szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától az Európai Unió tagállamában
- fekvő mezőgazdasági művelésű külterületi
termőföld tulajdonának megszerzésére fordítja, akkor az ezen jövedelemre jutó adó vis�szajár (vagy nem kell azt megfizetni).
Ezt a kedvezményt a magánszemély az
igazolt tulajdonjogszerzés adóhatóságnak
történő bejelentésével egyidejűleg adóvis�szaigényléssel, vagy ha a tulajdonjogszerzés
az adó megfizetése előtt történt, akkor annak előzetes igazolása alapján az adóbevallásában érvényesíti.
Ez a kedvező szabály alkalmazható a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról
szóló törvény szerint részarány-földtulajdonosnak minősülő magánszemély azon termőföldjének, erdő művelési ágú földjének
átruházása esetén, amelyet a hivatkozott
törvény rendelkezései szerint tulajdonjogának bejegyzése mellett önálló ingatlanként
részére kiadtak.
A tulajdonjog megszerzését az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott iktatott szerződés igazolja.

meghaladó rész a továbbiakban: hozam) nagyobb, mint az ingatlan tulajdonban tartásának időszakára kiszámított szokásos hozam,
akkor is, ha az értékesítés gazdasági tevékenység keretében történik, az adó alapja
a) a szokásos hozam, és
b) a hozam a) pont szerinti összeget
meghaladó részének a háromszorosa.
Gazdasági tevékenységnek az Szja tv.
rendelkezése szerint valamely tevékenység
üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres
jelleggel történő folytatása, amennyiben az
ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.
A levonható költségeket az Szja tv. 62. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.

16.4 Átminősített termőföld értékesítése
Speciális szabály vonatkozik a termőföldből
átminősített ingatlan átruházására.
Ebben az esetben vizsgálni kell, hogy a
költségekkel csökkentett bevétel (hozam)
nagyobb-e, mint a tulajdonban tartás időszakára kiszámított szokásos hozam.
Szokásos hozam az elszámolható költség
0,3 százaléka, szorozva a tulajdonban tartás
napjaival (költségek*0,003*napok száma).
A tulajdonban tartás napjainak száma a
megszerzésről és az átruházásról szóló szerződés közötti időszak azzal, hogy a megszerzésről és az átruházásról szóló okirat keltének napjait is be kell számítani.
Amennyiben a hozam kevesebb a szokásos
hozamnál, akkor a jövedelmet az általános
szabá- lyok szerint kell megállapítani. Ellenkező esetben a jövedelmet (adóalapot)
a következő egyenlet alapján kell meghatározni: szokásos hozam+(hozam-szokásos
hozam)*3=adóalap. Tehát ebben az esetben nincs mód a tulajdonban tartás éveire
tekintettel további csökkentésre.

A hozam (számított összeg) meghatározása
1. Bevétel
50 000 000
2. Szerzésre fordított összeg 10 000 000
3. Értéknövelő beruházás
500 000
4. Költségek összesen (2.+3.) 10 500 000
5. Hozam (1.-4.)
39 500 000

Nem kell ezt a rendelkezést alkalmazni,
– ha a magánszemély a termőföldből átminősített ingatlant örökléssel szerezte meg,
– ha az értékesítés a termőföld átminősítését követő 5. év után történik,
– ha az átminősítés előtt legalább 5 évig a
magánszemély tulajdonában volt az ingatlan.

10. Szokásos hozam (9.)
2 507 400
11. Felettes rész (5.-10.)
36 992 600
12. Felettes rész
emelt összege (11.*3) 110 977 800
13. Adó alapja (10.+12.)
113 485 200
14. Fizetendő adó (13.*0,16) 18 157 632

16.4.1. Adó alapjának meghatározása
Ha a termőföldből átminősített ingatlan átruházásából származó bevételnek a bevételből
levonható költségeket meghaladó része (e

Lepsényi Mária

Példa:
A leírtak példán keresztül szemléltetve:
Amennyiben pl. adózó 2015. szeptember
1-jén vásárolta a termőföldet 10 millió forintért, amit ugyanebben az évben művelési
ágból kivetetett (500 ezer forintért) és 2017.
november 5-én 50 millió forintért értékesíti,
akkor az adóköteles jövedelem meghatározása a következők szerint történik.

A tulajdonban tartás napjainak meghatározása
év
napok száma
2015.
122
2016.
365
2017.
309
6. Összesen
796
Szokásos hozam megállapítása
7. Költségek összesen (4.)
10 500 000
8. Tulajdonban tartás napjai (6.)
796
9. Szokásos hozam (7.*0,003*8.) 2 507 400
A hozam meghaladja a szokásos hozam ös�szegét (39 500 000>2 507 400), ezért az adó
alapját a következők szerint kell megállapítani:
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III. A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ JÁRULÉK,
ADÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGE
A társadalombiztosítás rendszerében az a
természetes személy minősül mezőgazdasági őstermelőnek, aki az Szja tv. 3. § 18.
pontjának megfelel.
Az őstermelői tevékenységet jellemzően
őstermelői igazolvány alapozza meg, de
ilyen tevékenység folytatható egyéni vállalkozóként, vagy családi gazdaság keretében.
1. Őstermelői igazolvány alapján folytatott
tevékenység esetén a biztosítási kötelezettség elbírálása:
A mezőgazdasági őstermelő biztosítási
kötelezettsége kettős feltételhez kötött, egyrészt a már megszerzett szolgálati időnek és
a még megszerezhető szolgálati időnek el
kell érnie együttesen a 20 évet, másrészt a
mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg ne
álljon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, ide nem értve a munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyt, illetve a választott tisztségviselői jogviszonyt. Amennyiben
a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, választott tisztségviselői jogviszonyban
fennáll a biztosítotti pozíció, mellette a természetes személy őstermelőként is biztosítottá válik.
Példák:
Az 1960. októberében született természetes személy 65 éves korában válhat öregségi nyugdíjassá. A szóban forgó személy
2017-ig 10 év szolgálati időt szerzett. Abban
az esetben, ha 2018-ban mezőgazdasági
őstermelővé válik, a biztosítási kötelezettséget nem lehet megállapítani, mert a reá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig nem tudja megszerezni az összesen 20
év szolgálati időt.
A gazdasági társaság társas vállalkozónak
nem minősülő vezető tisztségviselője e tevékenységével összefüggésben megszerzett
tiszteletdíja havonta 120 000 forint. E tevékenysége mellett családi gazdálkodóként is
folytat tevékenységet. A természetes személy választott tisztségviselőként és mezőgazdasági őstermelőként is biztosítottnak
minősül. (Természetesen ebben az esetben is vizsgálandó a 20. évnyi szolgálati idő
megszerezhetőségére vonatkozó feltétel.)
Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági
őstermelő esetében a kettős biztosítás
főszabály szerint kizárt, abban az esetben,
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ha a kizáró ok megszűnik (pl. a munkaviszonyban állóként szünetel a biztosítás), és
a természetes személynek van őstermelői
igazolványa, őstermelőként automatikusan
létrejön a biztosítási kötelezettség.
Az előzőeken túlmenően őstermelőként
nem válhat biztosítottá
1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személy
és a gazdálkodó család kiskorú tagja,
2. a saját jogú nyugdíjas és az özvegyi
nyugdíjban részesülő személy, aki a reá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
Például: A természetes személy egyetemi
tanulmányokat folytat. A tanulmányai folytatása mellett családi gazdaságban is tag.
Az említett személy a 18. életévének betöltéséig mezőgazdasági őstermelőként nem
válik biztosítottá, a nagykorúvá válásának
napjától azonban biztosított mezőgazdasági őstermelőnek minősül.
Saját jogú nyugdíjas: az aki
1. a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a Tbj. 14. § (3)
bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, (öregségi
nyugdíjban, rehabilitációs járadékban),
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló
kormányrendelet alapján folyósított
öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben
(nyugdíjban), egyházi, jogi személytől
nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban
részesül,
2. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló
uniós rendeletek, illetve az EGT-állam
jogszabályai alkalmazásával saját jogú
öregségi nyugdíjban részesül,
3. az egyéni vagy társas vállalkozó nyugdíjas jogállását nem érinti, ha az 1-2. alpontokban említett nyugdíj folyósítása
szünetel.
A rehabilitációs járadék megállapítására
már nem kerülhet sor, amennyiben az őstermelő már nem részesül az ellátás folyósításában, akkor már nem minősül saját jogú
nyugdíjasnak, azaz őstermelőként biztosítottá válik.

Az említett ellátásokban részesülő mezőgazdasági őstermelő életkorra tekintet
nélkül saját jogú nyugdíjasnak minősül, így
mezőgazdasági őstermelőként nem terjed
ki rá a biztosítás.
Az özvegyi nyugdíjban részesülő őstermelő esetében kell vizsgálni azt, hogy a reá
irányadó korhatárt betöltötte-e, esetében a
korhatár betöltése a feltétele annak, hogy
őstermelőként mentesüljön a biztosítási
kötelezettség alól.
Példa a biztosítási kötelezettségre: A mezőgazdasági őstermelő napi 4 órás foglalkoztatási jogviszonyban is áll. Munkaviszonyában
fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, ezzel
egyidejűleg anyasági ellátást igényel. A fizetés
nélküli szabadság időtartama alatt, ha annak
időtartamára csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély
vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, az érintett személy biztosítási kötelezettsége munkaviszonyában nem szünetel,
ami azt is jelenti, hogy őstermelőként nem
válhat biztosítottá.
Abban az esetben azonban, ha a szóban forgó személy munkaviszonyában azért vesz
igénybe fizetés nélküli szabadságot, hogy
például külföldre utazzon, akkor munkaviszonyában szünetel a biztosítási kötelezettség és ezzel egyidejűleg mezőgazdasági őstermelőként biztosítottá válik.
2. A biztosítási kötelezettség időtartama:
- az őstermelői igazolványban feltüntetett időponttól az igazolvány visszaadása
napjáig,
- gazdálkodó család tagja esetében a
családi gazdaság nyilvántartásba vétele
napjától a nyilvántartásból való törlés
napjáig, illetőleg
- a biztosítást kizáró körülmény megszűnését követő naptól a biztosítást kizáró
körülmény bekövetkezésének napjáig áll
fenn.
Megszűnik a biztosítás, ha a mezőgazdasági
őstermelő kilép a családi gazdaságból, vagy
a közös őstermelésből.
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról
szóló 436/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet
szerint az őstermelői igazolvány és a közös
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őstermelői igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) akkor érvényes, ha az igazolvány
és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos.
Az igazolvány – az alábbi kivétellel - a kiállítása napjától a kiállítást követő ötödik
adóév utolsó napjáig hatályos.
Abban az esetben azonban, ha a mezőgazdasági őstermelő igazolványa tárgyév
végével hatályát veszti, az őstermelő tárgyév október 1. és december 31. napja között
kérheti új igazolvány kiállítását. Ez esetben
az új igazolvány a tárgyévet követő év első
napjától a hatályának kezdetét követő ötödik adóév utolsó napjáig hatályos.
Az igazolvány az ügyfél választása alapján a
a) hatályának kezdete szerinti adóévre,
vagy
b) hatályának kezdetétől számított legfeljebb három adóévre
vonatkozó értékesítési betétlappal együtt
adható ki.
Az előzőek szerinti értékesítési betétlap
kiadását követően értékesítési betétlap az
ügyfél kérelmére kizárólag a kérelmezés
időpontja szerinti évnek megfelelő adóévre, valamint az azt követő két adóévre adható ki. Értékesítési betétlap csak az igazolvány hatályossági ideje szerinti adóévekre
adható ki.
Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő
hatályos igazolvánnyal rendelkezik, akkor
az értékesítési betétlap
a) az adóév első napjától hatályos, ha azt
az adóév március 20. napjáig,
b) a kiállítás napjától hatályos, ha az a)
pontban említett időpontot követően
kérelmezi.
Például, ha az értékesítési betétlapot
március 19-én érvényesítik, akkor a mezőgazdasági őstermelő az év első napjától rendelkezik érvényes betétlappal és
biztosítással. Abban az esetben azonban,
ha az érvényesítésre március 20-án kerül
sor, úgy a betétlap csak március 20-ától
érvényes és ennek megfelelően a mezőgazdasági őstermelő ez utóbbi esetben
a január 1. és március 19. közötti időben
nem minősül mezőgazdasági őstermelőnek, így a biztosítási kötelezettséget sem
lehet e címen erre az időtartamra megállapítani.
Fontos lehet, hogy abban az esetben, ha
az értékesítési betétlap érvényesítése nem
történik meg, a természetes személy társadalombiztosítási szempontból sem minősül
őstermelőnek, ami egyben megalapozhatja
a havi 7320, naptári napi 244 forint egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget.
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3. A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése
A Tbj. különbséget tesz a tevékenységet
kezdő és nem kezdő mezőgazdasági őstermelők között.
A kezdő, nem kezdő státusz meghatározásán túlmenően a járulékfizetési kötelezettséget befolyásoló tényező a tárgyévet
megelőző évben elért bevétel összege is.
Járulékfizetési kötelezettség:
A biztosított tevékenységet kezdő és a mezőgazdasági kistermelő természetbeni egészségbiztosítási járulékként 4 százalék, pénzbeli
egészségbiztosítási járulékként 3 százalék
mértékű kötelezettséget teljesít. A fizetendő
nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék.
Kezdő mezőgazdasági őstermelő: az a
személy, aki a tárgyévet megelőző évben
nem minősült mezőgazdasági őstermelőnek.
Például: a természetes személy 2016.
márciusban kiváltotta az őstermelői igazolványát és 2017. évben megszűntette azt.
Ezt követően, ha 2018. évben ismételten
őstermelővé válik, már nem minősül tevékenységet kezdő őstermelőnek.
A mezőgazdasági őstermelő – ideértve a
tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a minimálbérnek
megfelelő összeg után fizeti meg a 4 százalék természetbeni és 3 százalék pénzbeli
egészségbiztosítási járulékot, valamint a
10 százalék nyugdíjjárulékot. Az őstermelő
munkaerő-piaci járulék fizetésére nem kötelezett.
Az előzőektől eltérően az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből
származó, tárgyévet megelőző évben elért
bevétele nem haladja meg az Szja tv. szerinti
mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt (8 millió forint), az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet
megelőző évi bevételének 20 százaléka után
4 százalék mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. A havi járulékalap megállapítása során a bevétel 20 százalékának arányos
részét, tehát egytizenketted részét kell figyelembe venni, amelyet a bevallásban negyedévet felölelő időtartamra kell megállapítani.
Az Szja tv. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár
számításánál figyelmen kívül kell hagyni a
jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, egyébként
bevételnek számító támogatást.
E szabály alkalmazásánál ügyelni kell arra,
hogy a kapott támogatás összege csak a
bevételi határ számbavételekor hagyható
figyelmen kívül, a járulékalap megállapításánál azonban számba kell venni.

Például: A mezőgazdasági őstermelőnek 5
millió forint bevétele származott az őstermelői tevékenységéből és 4 millió forint támogatást kapott az adóévben.
Ebben az esetben a tevékenységből származó bevétele alapján a 8 millió forintos
határt nem érte el, de a járulékok alapjaként a 9 millió forintot kell számba venni,
azaz a 9 millió forintnak a húsz százaléka
után fizetendő járulék összesen 14 százalék
mértékű.
A mezőgazdasági őstermelő a magasabb
összegű társadalombiztosítási ellátások
megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a
járulékokat az előzőekben meghatározott
járulékalapnál (minimálbér, illetve a bevétel 20 százalékának egytizenketted része)
magasabb összeg után fizeti meg.
A mezőgazdasági őstermelő a magasabb
járulékalap választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik az
állami adóhatóságnak. A tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban
megtett nyilatkozat az adóévre, az ezt követő időszakra vonatkozó járulékbevallásban
megtett nyilatkozat az adóév bevallással
le nem fedett, az adóévből még hátralévő
időszakra szól. A nyilatkozat az Art. szerinti
végrehajtható okiratnak minősül.
Az év közben biztosítottá váló mezőgazdasági őstermelő az adóévben első ízben
benyújtott járulékbevallásban nyilatkozik
magasabb járulékalap választásáról. Nyilatkozata a biztosítási kötelezettség első
napjától az adóévre szól és az Art. szerint
végrehajtható okiratnak minősül.
Eltérő járulékalap választása esetén azonban a pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot is meg kell fizetni, tehát nem
alkalmazható a bevételi határ alatti őstermelők járulékfizetésére vonatkozó speciális
szabály.
A mezőgazdasági őstermelő nem köteles
járulékot fizetni arra az időtartamra, amely
alatt
- táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül
- gyermekgondozást segítő ellátásban,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban
részesül - kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási
segély, az ápolási díj folyósításának tartama alatt tevékenységét személyesen
folytatja -,
- csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást
segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben egyidejűleg részesül,
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- katonai szolgálatot teljesítő önkéntes
tartalékos katona,
- fogvatartott.
A 8 millió forint bevételi határ alatti őstermelők nem fizetnek pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. Esetükben azonban a
keresőképtelenség (Pl. táppénz folyósítás
hiánya miatt) időtartama nem mentesítő
körülmény, tehát a járulékfizetési kötelezettséget teljesíteni kell.
4. A biztosítási kötelezettség alá nem tartozó mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettsége
Az az őstermelő, aki az előzőek szerint őstermelőként nem válik biztosítottá és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem
jogosult, köteles egészségügyi szolgáltatási
járulékot fizetni, melynek összege havi 7 320,
naptári naponként 244 forint.
A magánszemély az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét és
annak megszűnését 15 napon belül jelenti
be az állami adóhatóságnak. A bejelentkezésre, illetve a változások bejelentésére a
’T1011-es nyomtatvány szolgál.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére kötelezett személy a fizetési kötelezettségét első ízben a bejelentést követő
hó 12-éig, ezt követően havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig teljesíti.
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnésére vonatkozó szabályok a
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 29. §-ának (9) bekezdésében találhatók. E szerint az egészségügyi
szolgáltatás igénybevételére való jogosultság
a biztosítási jogviszonynak, illetve a Tbj. 16. §
(1) bekezdés a)-o) és s) pontjaiban meghatározott jogosultsági feltételeknek a megszűnését követően további 45 napig fennmarad. Ha
a biztosítási jogviszonynak vagy a Tbj. 16. § (1)
bekezdés a)-o) és s) pontjai szerinti jogosultsági feltételek fennállásának az időtartama 45
napnál rövidebb volt, akkor a megszűnést követően az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ezen időtartammal
hosszabbodik meg. Ez a rendelkezés azonban
nem vonatkozik a fizetés nélküli szabadság
igénybevételének és a vállalkozói körben a
vállalkozói tevékenység szüneteltetésének
esetére. A tevékenység szüneteltetése és a fizetés nélküli szabadság igénybevétele esetén
az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság nem hosszabbodik meg, ezekben az
esetekben az első naptól áll fenn az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség.
Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség megszűntetését szintén a
magánszemélynek kell kezdeményeznie, 15
napon belül, amelynek érdekében ismét a
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’T1011-es nyomtatványt kell benyújtani. A
fizetési kötelezettség megszűnését a magánszemélynek akkor nem kell bejelentenie, ha e fizetési kötelezettség biztosítással
járó olyan jogviszony létesítése miatt szűnik
meg, amelyet az állami adóhatósághoz bejelentettek. Az adóhatóság a magánszemélyt
az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési
kötelezettsége megszűnéséről hivatalból
értesíti. A biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszony létesítésére tekintettel az adóhatósághoz beérkezett bejelentés figyelembevételével az állami adóhatóság a megszűnt
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről a bejelentést követő 10 napon
belül adatot szolgáltat az Egészségbiztosítási
Alap kezeléséért felelős szerv részére.
5. Egyéni vállalkozói igazolvány folytatott
tevékenység
Az a mezőgazdasági termelő, aki egyéni vállalkozóként végzi tevékenységét, járulékfizetési kötelezettségét is egyéni vállalkozóként teljesíti.
5.1. Járulékok alapja
Minimálbér:
1. a tárgyhónap első napján érvényes, a
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege9, és
2. a biztosított egyéni vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum
havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú
szakképzettséget igényel10.
Az egyéni vállalkozók által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék
8,5 százalék.
A biztosított egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási- és
munkaerő-piaci járulékot vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói
kivét, átalányadózás esetén az átalányban
megállapított jövedelem után fizeti meg. A
főfoglalkozású egyéni vállalkozónak a járulékfizetési kötelezettségét havonta legalább
a járulékfizetési alsó határnak megfelelően teljesítenie kell, ami azt jelenti, hogy a
nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a
minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a
minimálbér másfélszerese.
Az a biztosított egyéni vállalkozó, aki az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (a továbbiakban: eva adózó), nyugdíjjárulékot, valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci
9
10

138 000 forint
180 500 forint

járulékot fizet. A nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér, az egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék alapja havonta a
minimálbér másfélszerese.
A kisadózó egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettségét nem a Tbj. szabályai szerint
kell elbírálni és közteher fizetési kötelezettségére sem a Tbj-t kell alkalmazni.
A heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó
jogviszonnyal is rendelkező, illetve nappali
tagozatos tanuló, hallgató (többes jogviszonyban álló) egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének alapja a vállalkozói
kivét, átalányban megállapított jövedelem,
eva adózási mód választása esetén az eva
adóalap 4 százaléka. Az egyéni vállalkozó,
ha munkaviszonyban áll, illetve nappali tagozatos tanuló, hallgató 1,5 százalék
munkaerő-piaci járulék fizetésére nem kötelezett, kivéve, ha a vállalkozó munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságot vesz
igénybe. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze
kell számítani. Az előzőek szerint a többes
jogviszonyban álló egyéni vállalkozót a járulékalap figyelembe vételével 17 százalékos
mértékű kötelezettség terheli (10 százalék
nyugdíjjárulék, 4 százalék természetbeni
és 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási
járulék).
A kiegészítő tevékenységet folytató nem
eva adóalany egyéni vállalkozó nyugdíjjárulékának alapja a ténylegesen megszerzett
jövedelem, míg az eva adózó a nyugdíjjárulékot az eva adóalap 10 százaléka után fizeti meg. A kiegészítő tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulék mellett
havi 7 320, napi 244 forint egészségügyi
szolgáltatási járulékot fizet.
Nem kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot megfizetni, ha az egyéni vállalkozó
gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben részesül, a keresőképtelenség, a fogvatartás időtartama
alatt, vagy ha egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel, illetve, ha az egyéni vállalkozó foglalkoztatása a munkaviszonyában
vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyaiban együttesen eléri a heti 36 órát.
5.2. Mentességek
Az egyéni vállalkozó a járulékfizetési alsó
határ után nem köteles nyugdíjjárulékot
és egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci
járulékot fizetni arra az időtartamra, amely
alatt
- táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül,
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- gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül - kivéve, ha a gyermekgondozási
segély, gyermekgondozást segítő ellátás,
az ápolási díj folyósításának időtartama
alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,
- csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást
segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben egyidejűleg részesül,
- katonai szolgálatot teljesítő önkéntes
tartalékos katona,
- fogvatartott,
- ügyvédi tevékenységét, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni vállalkozói tevékenységét
szünetelteti.
A járulékfizetési alsó határ alóli mentesülésre vonatkozó szabály kiegészült azzal a
szabállyal, hogy abban az esetben, ha az
egyéni vállalkozó egyidejűleg több jogcímen részesül anyasági ellátásban, akkor
nem kell a járulékfizetési alsó határnak
megfelelő összeg alapulvételével eleget
tennie, a járulékfizetési kötelezettségének.
Ez azt eredményezi, hogy abban az esetben, ha a gyermeknevelési támogatás folyósírásának időszaka alatt a vállalkozó tevékenységet végez, csak a vállalkozói kivét,
átalányban megállapított jövedelem alapulvételével kell a járulékokat megfizetni.
5.3.A családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályok
Abban az esetben, ha a magánszemély a személyi jövedelemadó alapot csökkentő családi
kedvezményt nem tudja teljes egészében érvényesíteni, akkor a fennmaradó rész adótartamának megfelelő összegben lecsökkentheti
az általa fizetendő járulékok összegét.
5.3.1.A családi járulékkedvezményre jogosultak
Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és — a
családi kedvezményt megosztással érvényesítő — biztosított házastársa, élettársa
családi járulékkedvezményre jogosult.
Családi kedvezmény érvényesítésére jogosult
a) az a magánszemély, aki a családok
támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult,
továbbá a jogosulttal közös háztartásban
élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa, azonban nem minősül jogosultnak az a
magánszemély, aki a családi pótlékot
aa) gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel,
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ab) szociális intézmény vezetőjeként a
szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel,
ac) javítóintézet igazgatójaként, illetve
büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy
büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló
gyermekre (személyre) tekintettel
kapja;
b) a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
c) a családi pótlékra saját jogán jogosult
gyermek (személy);
d) a rokkantsági járadékban részesülő
magánszemély
a c)-d) pont szerinti esetben azzal, hogy az
ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül egy
- a döntésük szerinti - minősül jogosultnak.
Ha a családi pótlékra saját jogán jogosult és
a rokkantsági járadékban részesülő személy
a családi kedvezményt nem tudja érvényesíteni, akkor az érvényesítés jogát a vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozójának
átengedheti. Ebben az esetben a hozzátartozó minősül jogosultnak.
Év közben családi járulékkedvezményt
csak a jogosultnak minősülő biztosított érvényesíthet.
5.3.2. A családi járulékkedvezmény összege
A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető, az Szja tv. szerinti családi kedvezmény összegéből
a) a biztosított által vagy
b) az Szja tv. szerinti családi kedvezmény
közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy
c) a biztosított és a családi kedvezményt
megosztással érvényesítő biztosított
házastársa, élettársa által együttesen
ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 15 százaléka, de legfeljebb a járulékok együttes
összege.
A családi járulékkedvezmény csökkenti a
biztosított által fizetendő természetbeni
és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és
nyugdíjjárulék együttes összegét. Ez a felsorolás egyben a járulékkedvezmény érvényesítésének sorrendjét is jelenti.
Nem csökkenti a járulékkedvezmény
érvényesítése azt a járulékfizetési kötelezettséget, amelyet az Szja tv. szerint adómentes, vagy a jövedelem számítás során
bevételnek nem minősülő járulékalap után
kell megfizetni (ide nem értve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére az adóévben levont, befizetett tagdíj
összegét).

Egyéni és társas vállalkozó esetén a szabályrendszerben egy fajta korlátot jelent,
hogy az egyéni vállalkozók esetében a családi járulékkedvezményt a kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet, illetve a
társas vállalkozók tekintetében a személyes
közreműködői díjat terhelő járulékok erejéig lehet érvényesíteni.
A családi járulékkedvezményt közös igénybevétel, vagy megosztás esetén az érintett
személyek döntésük szerint együtt is, de
csak egyszeresen érvényesíthetik.
Ennek feltétele az érintett magánszemélyek – adóbevallásban közösen tett, egymás
adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza a kedvezmény ös�szegének felosztására vonatkozó döntésüket.
A családi járulékkedvezmény érvényesítése
nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.
5.3.3. Az egyéni vállalkozó családi járulékkedvezménye
A biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a családi járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves összegét
saját maga állapítja meg.
Az egyéni vállalkozói státusz mellett fontos
a biztosítotti pozíció megléte is.
Biztosított az egyéni vállalkozó, ha egyidejűleg heti 36 órás foglalkoztatással járó
jogviszonyban is áll, vagy nappali tagozatos
tanuló, hallgató vállalkozása mellett, illetve,
ha egyidejűleg társas vállalkozás tagja is.
Nem biztosított a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó
esetében a járulékkedvezmény érvényesíthetősége nem jöhet szóba. Szintén nem érvényesíthet járulékkedvezményt az egyszerűsített vállalkozói adó alanya és a kisadózó
vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozó, azaz az EVA és a
KATA adóalany egyéni vállalkozó.
A biztosított egyéni vállalkozó által érvényesíthető családi járulékkedvezmény havi
összege a családi kedvezmény havi összege (közös igénybevétel esetén a biztosított
egyéni vállalkozóra jutó összege) és a vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított
jövedelem havi összege után megállapított
személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének – ha az pozitív – 15 százaléka,
de legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli egészségbiztosítási
járulék, és nyugdíjjárulék összege.
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Például: Az egyéni vállalkozó családi kedvezményt 2 gyermek után érvényesíti, azaz
a kedvezmény összege 200 000 forint. A
vállalkozó havi kivétje 80 000 forint.
200 000 – 80 000 = 120 000 x 0.15 = 18 000
forint. Az az összeg mutatja meg, hogy az
egyéni vállalkozó esetében mennyi a járulékkedvezmény érvényesíthetőségének felső határa.
Az egyéni vállalkozó a járulékfizetési alsó
határ figyelembe vételével fizetendő természetbeni, pénzbeli és nyugdíjjárulék terhére a vállalkozói kivétet terhelő járulékok
összegéig érvényesítheti a kedvezményt.
Esetünkben ennek összege 13 600 forint.
A vállalkozónak a járulékfizetési alsó határnak megfelelő járulékalap (minimálbér
másfélszerese) után kell megfizetnie a természetbeni, pénzbeli egészségbiztosítási
járulékot és a munkaerő-piaci járulékot. A
munkaerő-piaci járulékot minden esetben
meg kell fizetni, arra járulékkedvezmény
nem érvényesíthető. A nyugdíjjárulék alapja a minimálbér összege.
A járulékalap alsó határának (207 000 forint) figyelembevételével számított járulékok:
Természetbeni egészségbiztosítási
járulék:
8 280 forint
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék:		
6 210 forint
Munkaerő-piaci járulék:
3 105 forint
Nyugdíjjárulék alapja (138 000 Ft.):		
13 800 forint
A vállalkozói kivét járulékterhe összesen:
80 000 x 0.17 = 13 600 forint.
A járulékkedvezményt a vállalkozó úgy érvényesíti, hogy az annak megfelelő összeget a természetbeni egészségbiztosítási,
majd pénzbeli egészségbiztosítási járulékként, és végső soron nyugdíjjárulékként
nem fizeti meg. Az adónemek között nincs
választási lehetőség a kedvezményt elsőként a természetbeni egészségbiztosítási
járulék terhére lehet érvényesíteni, ha az
nem nyújt teljes fedezetet a kedvezményre, akkor lehet a pénzbeli és a legvégén a
nyugdíjjárulék terhére érvényesíteni.
A példa szerinti esetben a vállalkozó nem
fizeti meg a természetbeni egészségbiztosítási járulékot, a pénzbeli egészségbiztosítási járulékként 890 forintot kell megfizetnie,
ezen kívül terheli a nyugdíjjárulék teljes ös�szegben és a munkaerő-piaci járulék is.
5.3.4. A mezőgazdasági őstermelő családi
kedvezménye
A biztosított mezőgazdasági őstermelők járulékfizetési kötelezettségére speciális szabályok vonatkoznak, hiszen az ő esetükben
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a járulékok alapja nem a tárgyidőszakban
megszerzett jövedelem, bevétel összegéhez kötődik, hanem a tárgyévet megelőző
évi bevétel összegének függvénye a járulékfizetési kötelezettség mértéke (kivéve a
tevékenységet kezdő mezőgazdasági őstermelőt, aki a minimálbér figyelembevételével
teljesíti a kötelezettségét). Ebből a speciális
helyzetből adódóan a mezőgazdasági őstermelők esetében nincs a járulékkedvezmény
érvényesíthetősége szempontjából korlátozó szabály.
A járulékkedvezmény érvényesítése a negyedéves bevallási rendszerhez kötődik.
A biztosított őstermelő által érvényesíthető családi járulékkedvezmény negyedéves
összege a családi kedvezmény negyedévre
eső összege (közös igénybevétel esetén a
biztosított mezőgazdasági őstermelőre jutó
összege) és a mezőgazdasági őstermelésből
származó jövedelem vagy az átalányban
megállapított jövedelem negyedéves ös�szege után megállapított személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének –
ha az pozitív – 15 százaléka, de legfeljebb a
biztosítottat a tárgyhónapban terhelő
a) természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és
b) nyugdíjjárulék
összege.
A járulékkedvezményt a mezőgazdasági
őstermelő is úgy érvényesíti mint az egyéni vállalkozó tehát a járulék nemek közötti
sorrendet megtartva nem fizeti meg/ vagy
csak részben fizeti meg az őt terhelő tárgyidőszaki járulékokat.
Például: A mezőgazdasági őstermelő 2016.
évi bevétele 3 000 000 forint volt, támogatást nem kapott. 2017-ben ennek 20 százalékának 1/12-ed része a havi járulékalap,
amely után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot kell fizetnie.
A negyedéves járulékalap: 150 000 forint, mely után 6 000 forint természetbeni
egészségbiztosítási járulék és 15 000 forint
nyugdíjjárulék fizetési kötelezettsége merül
fel az őstermelőnek.
A családi kedvezmény összegének megállapítása 1 kedvezményezett eltartott esetén.
A családi kedvezmény havi kerete 66 670
forint negyedéves összege 200 010 forint.
Az első negyedévben az őstermelőnek
bevétele nincs, ezért a személyi jövedelemadó előleg- alappal nem tudja csökkenteni
a családi kedvezmény negyedéves összegét, illetve a csökkentő tétel összege nulla.

200 010 - 0 = 249 990 x 0.15 = 30 002 forint
(ennyi lehetne a járulékkedvezmény összege)
Esetünkben ez azt jelenti, hogy az őstermelő nem fizet tárgynegyedévben természetbeni egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot.
30 002 (elvi keret) – 21 000 (fizetendő
járulékok) marad még 9 002 forint fel nem
használt járulékkedvezmény.
A biztosított egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő a családi járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves összegét
a járulékokról szóló bevallásában vallja be.
5.3.5. Év végi elszámolás
A biztosított az év közben érvényesített családi járulékkedvezményről köteles az éves
bevallásában elszámolni.
Az elszámolásban fel kell tüntetni a családi járulékkedvezmény alapját, összegét,
továbbá azt az összeget, amelyet a tárgyévre a családi járulékkedvezmény havi összegeként a biztosított egyéni vállalkozó, vagy
negyedéves összegeként a biztosított mezőgazdasági őstermelő érvényesített.
Ha a családi járulékkedvezmény összege
több, mint amit a tárgyévre családi járulékkedvezmény havi összegeként az egyéni
vállalkozó, negyedéves összegeként a mezőgazdasági őstermelő érvényesített, a különbözet az adóbevallásban igényelhető.
Ha a biztosított a családi járulékkedvezményt havonta vagy negyedévente érvényesítette, és az éves bevallásában az
összevont adóalapja után személyi jövedelemadó - kötelezettséget állapít meg,
a biztosított a családi járulékkedvezmény
összegét nem állapítja meg újra, nem fizeti
vissza. Ez azonban nem befolyásolja a jogosulatlan igényléssel összefüggésben felmerülő fizetési kötelezettséget.
Ha a biztosított a családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét úgy
érvényesítette, hogy a családi járulékkedvezményre nem volt jogosult, az igénybe
vett családi járulékkedvezményt az adóbevallás benyújtására előírt határidőig vissza
kell fizetnie. A biztosított a befizetési kötelezettség 12 százalékának megfelelő különbözeti bírság fizetésére köteles. Nem kell e
rendelkezést alkalmazni, ha a befizetési kötelezettség a 10 ezer forintot nem haladja
meg.
A családi járulékkedvezmény éves elszámolásakor
a) a visszafizetési kötelezettséget személyi
jövedelemadóként kell teljesíteni,
b) a még igényelhető családi járulékkedvezményt a személyi jövedelemadó
terhére kell elszámolni.

59

Adózás 2018
5.4 A bevallási kötelezettség teljesítése
A mezőgazdasági őstermelő a járulékait az
Art. rendelkezései szerinti adattartalommal
elektronikus úton negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és a
bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az állami adóhatóságnak. A bevallás
teljesítésére az ’58-as bevallás szolgál.
Nem kell bevallást benyújtania annak a
biztosított mezőgazdasági őstermelőnek,
akinek az előző évben nem volt őstermelésből bevétele, kivéve, ha magasabb összeg
után választotta a járulékok megfizetését.
A főfoglalkozású egyéni vállalkozó, a nem
eva adózó többes jogviszonyban álló vállalkozó az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot az Art.-ban meghatározottak szerint
a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja
be, illetőleg fizeti meg az állami adóhatóságnak. A bevallási kötelezettséget szintén
az ’58-as bevallás keretében kell teljesíteni.
Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai
szerint adózó biztosított egyéni vállalkozó a
fizetendő járulékot havonta a tárgyhónapot
követő hónap 12. napjáig fizeti meg, és az
Art.-ban meghatározott adattartalommal a
tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be.
A többes jogviszonyban álló eva adóalany
egyéni vállalkozó az evaalap 4 százaléka
után fizetendő járulékot negyedévente, a
negyedévet követő hónap 12. napjáig fizeti
meg és az Art.-ban meghatározott adattartalommal a tárgynegyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként vallja be.
A kiegészítő tevékenységet folytató eva
adóalany egyéni vállalkozó az egészségügyi
szolgáltatási járulékot és az evaalap 10 százaléka után megállapított nyugdíjjárulékot
évente, az adóévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg és az éves eva-bevallásában
vallja be.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék és
nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett kiegészítő tevékenységet folytató nem eva alany
egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot évente, a személyijövedelemadó-bevallásában
vallja be, a járulékokat negyedévente a negyedévet követő hó 12. napjáig fizeti meg.
6. A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség
A szociális hozzájárulási adó 19,5 százalékos
mértékű kötelezettséget jelent az adó alanyainak. A fizetendő adó a számított adó,
melyet csökkent a kötelezettet megillető
adókedvezmények összege.
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6.1. Adófizetésére kötelezett – egyebek
mellett –
az egyéni vállalkozó,
a mezőgazdasági őstermelő,
a kifizető.
6.2. Nem terheli adófizetési kötelezettség:
- a saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozót, azt az egyéni vállalkozót, aki özvegyi
nyugellátásban részesül és a rá irányadó
öregségi nyugdíj-korhatárt betöltötte,
- a mezőgazdasági őstermelőt abban az
adóévben, amelyet megelőző adóévben
az Szja tv. alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült, kivéve, ha az adóévre magasabb járulékalap választásáról
tesz nyilatkozatot,
- a mezőgazdasági őstermelőt, ha a Tbj.
alapján nem keletkezik járulékfizetési
kötelezettsége.
6.3. Az adó alapja
A vállalkozói jövedelem szerinti adózást
alkalmazó egyéni vállalkozót terhelő adó
alapja a vállalkozói kivét, az átalányadózást
választó egyéni vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem.
6.4. Az eva adóalany egyéni vállalkozót, valamint a mezőgazdasági őstermelőt terhelő
adó alapja:
- ha az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése
érdekében az adóévre, vagy az egyéni vállalkozó esetében az adóévnek a munkaviszonya, vagy tanulói, hallgatói jogviszonya
megszűnését követő hátralévő részére tett
nyilatkozatot, akkor a nyilatkozatban vállalt
összeg,
- abban az esetben, ha a szóban forgó
személyi kör nem tett magasabb összegre
vonatkozó nyilatkozatot, akkor az adóalap
megállapítására vonatkozó különös szabályok szerint megállapított összeg.
Ez a mezőgazdasági őstermelő esetében a
minimálbér havi összegét jelenti. Ügyelni
kell arra, hogy az adóalap megállapításakor a minimálbér 30-ad részét kell számba
venni, ha az őstermelői jogállással nem
rendelkezik a hónap minden napján, vagy
más okból nem minősül az adó alanyának
a hónap minden napján. Ilyen esetben az
adóalapot az őstermelői jogállás időtartamával arányosan kell megállapítani.
Az egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja legalább a minimálbér (a
Tbj. szerinti minimálbér) 112,5 százaléka.
Ha az egyéni vállalkozó az adónak nem teljes hónapon át alanya, akkor a minimálbér
112,5 százalékának 30-ad része az egyéni
vállalkozói jogállás minden napjára számítva.

Az eva adóalany egyéni vállalkozó esetében az eva adóalap 4 százaléka, ha legalább
heti 36 órás foglalkoztatással járó jogviszonyban áll, vagy közép- vagy felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás
keretében folytatja tanulmányait, illetve,
ha tagként a kifizetővel az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá
tartozó jogviszonyban áll, azaz ha a kifizető
a minimálbér 112,5 százaléka után teljesíti
szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségét.
7. Mentesülés az adófizetési kötelezettség
különös szabályainak alkalmazása alól
Az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő az adóalap megállapításakor nem
veszi számításba a hónapnak azt a napját,
amelyre az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő
- táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül,
- gyermekgondozást segítő ellátásban,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban
részesül – kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási
segély, ápolási díj folyósítása alatt a vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő a tevékenységét személyesen folytatja,
- csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást
segítő ellátásban egyidejűleg részesül.
- katonai szolgálatot teljesítő önkéntes
tartalékos katona,
- fogvatartott,
- ügyvédként tevékenységét, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai
tagságát, illetve egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.
Például: A mezőgazdasági őstermelő táppénzfolyósításban részesült. A szociális
hozzájárulási adó tekintetében a minimálbért kell számba venni, mert tevékenységet kezdőnek minősül (2018 évi
minimálbér 138 000 Ft.). A havi szociális
hozzájárulási adó alapját úgy kell megállapítani, hogy 138 000/30 nappal = 4 600
Ft. A táppénz folyósítás időtartama: adott
hónap 1-jétől-10-éig tart. Meg kell nézni,
hogy adott hónap tekintetében hány olyan
nap van, amely a szociális hozzájárulási
adót meg kell fizetni. A 4 600 ft-os napi tételt az adófizetési kötelezettséggel érintett
napok számával szorozva kell kiszámítani a
szociális hozzájárulási adó alapját. Például
a 28 napos február esetén: 18 nappal kell
a 4 600 ft-ot vissza szorozni.
A nem eva adóalany egyéni vállalkozó az
adóalap megállapításakor, az adóalap különös szabálya hatálya alá tartozó esetben
– az előzőeken túlmenően – nem veszi szá-
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mításba a hónapnak azt a napját amikor az
egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó jogviszonyban áll, vagy
közép- vagy felsőoktatási intézményben
nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. Tehát ilyen esetben a
kivét, illetve az átalányban megállapított
jövedelem az adó alapja.
Amennyiben az egyéni vállalkozó társas
vállalkozás tagja is, az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben az adóalap megállapításakor
nem veszi számításba azt az időszakot,
amelyen a társas vállalkozással az adóalap
megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget
eredményező jogviszonyban áll (a társas
vállalkozás részére az adóév egészére január 31-éig nyilatkozatot kell tenni), feltéve, hogy a kifizető ezen időszakot az őt
terhelőadó alapjának megállapításakor
számításba veszi.
8. A megváltozott munkaképességű
vállalkozók után érvényesíthető
adókedvezmény
Az egyéni vállalkozót a saját maga után
fizetendő adóból kedvezmény illeti meg,
ha 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény
alapján megállapított - I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól
és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján
rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs
ellátásban részesül, vagy ha rokkantsági
ellátásban részesül és egészségi állapota
a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb
mértékű.
A 2017. január 1-jétől a kedvezmény
egyenlő az adómegállapítási időszakra az
egyéni vállalkozó által saját maga után
megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után a 19,5 százalék
adómértékkel megállapított összeggel.
A mezőgazdasági őstermelő saját magával
összefüggésben nem érvényesíthet adókedvezményt, de az általa munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval összefüggésben érvényesíthet adókedvezményt.
2015. július 1-jétől nyílt meg a lehetősége annak, hogy a foglalkoztatási szempontból aktív életkorú – kedvezménnyel eddig
még nem érintett - korosztállyal összefüggésben a munkáltató az őt terhelő szociális
hozzájárulási adó terhére kedvezményt érvényesíthessen.
Ettől az időponttól kezdődően a 25. év
feletti és 55. év alatti munkavállalók tekin-
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tetében, akik foglalkoztatására az alábbiak szerinti mezőgazdasági munkakörben
kerül sor, a munkáltató az adómérték 50
százalékával megállapított összegű kedvezményt érvényesíthet. A kedvezmény
alapja a munkavállalót adómegállapítási
időszakban megillető, az adó alapjának
megállapításakor figyelembe vett bruttó
munkabére, de legfeljebb 100 000 forint.
A kedvezmény egész hónap tekintetében
megilleti a munkáltatót.
A kedvezménnyel érintett munkavállaló
részmunkaidőben történő foglalkoztatása
esetében a kedvezmény alapot is arányosítani kell. Ebben az esetben kedvezmény
összegét a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában kell csökkenteni.
A kedvezményezett munkakörök közé az
alábbiak tartoznak:
− szántóföldinövény-termesztő,
− bionövény-termesztő,
− zöldségtermesztő,
− szőlő-, gyümölcstermesztő,
− dísznövény-, virág- és faiskolai kertész,
csemetenevelő,
− gyógynövénytermesztő,
− egyéb növénytermesztési foglalkozású,
− állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások,
− szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és
–tenyésztő,
− baromfitartó és –tenyésztő,
− méhész,
− kisállattartó és –tenyésztő,
− a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója,
− a mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője.
(Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló, 2012. január 1-jén hatályos
KSH közlemény (FEOR-08) 6. főcsoport
61. csoportjában szereplő és a 7333 foglalkozásból a mezőgazdasági gép (motor)
karbantartóját, javítóját, valamint a 8. főcsoport 8421. számú foglalkozás szerinti
munkakörök foglalkoztatottjait érinti.)
A kedvezmény korlátozása
Ha a kifizető a munkavállalót az adómegállapítási időszak egy részében nem vagy
nem kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján
ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan részkedvezményt nem érvényesíthet.
A 25. év alatti és az 55 év feletti munkavállalókkal összefüggésben érvényesíthető
kedvezmény miatt a duplikáció elkerülése
érdekében döntött úgy a jogalkotó, hogy
arra a hónapra vonatkozóan, amelyben a
munkavállaló a 25. vagy 55. évét betölti, a
részkedvezmény nem illeti meg a kifizetőt.

A munkavállalókkal összefüggésben az
egyes adótörvények és azzal összefüggő
egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.)
több jogcímen nevesít érvényesíthető kedvezményt.
9. Bevallás és megfizetés
A mezőgazdasági őstermelő az adót negyedévente állapítja meg, és az Art. szerinti adattartalommal a negyedévet követő hónap 12-éig elektronikusan vallja be.
Az egyéni vállalkozó az adót havonta, a
tárgyhónapot követő hó 12-éig állapítja
meg, vallja be és fizeti meg, az Art. szerinti
adattartalommal.
Az eva adóalany egyéni vállalkozó a kötelezettségét havonta állapítja meg, vallja be
és fizeti meg, szintén az Art. szerint. Az az
eva alany egyéni vállalkozó, aki heti 36 órás
foglalkoztatási jogviszonyban is áll, vagy
nappali tagozatos tanuló, hallgató, a kötelezettségét negyedévente állapítja meg és a
negyedévet követő hónap 12-éig fizeti meg,
vallja be.
10. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési
kötelezettség
A mezőgazdasági őstermelőnek az összevont adóalapba tartozó jövedelme után
19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulást
kell fizetnie, az adóelőleg alap számításánál figyelembe vett jövedelem után. Az
átalányadózó mezőgazdasági őstermelő az
átalányban megállapított jövedelmének 14
százalékát fizeti meg egészségügyi hozzájárulásként.
A tételes költségelszámolást választó,
egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelő által fizetendő százalékos
mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 14 százaléka.
Abban az esetben, ha a mezőgazdasági őstermelő a Tbj. szerint biztosítottnak
minősült, akkor figyelembe kell venni az
Eho tv. azon rendelkezését, hogy a járulékalapként megállapított összeg mentesül
az egészségügyi hozzájárulás alól. Ilyen
esetben a jövedelem összegét csökkenteni
kell a megfizetett járulék alapjával. Ebből
a szempontból nincs jelentősége annak,
hogy a természetes személy járulékfizetési kötelezettségének őstermelőként vagy
egyéni vállalkozóként tett eleget.
Az átalányadózó mezőgazdasági őstermelő az átalányban megállapított jövedelmét csökkenti a megfizetett járulékok alapjával.
Matlné Kisari Erika
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IV. MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK
A TÁRSASÁGI ADÓ RENDSZERÉBEN
Mezőgazdasági tevékenységet természetesen nem csak egyéni vállalkozóként, vagy
ősteemelőként lehet folytatni, hanem akár
gazdasági társaság, akár szövetkezet keretében is. A mezőgadasági tevékenysyéget
az említett szervezeti formában végző adózók – főszabály szerint – a társasági adó hatálya alá tartoznak. Az adókötelezettségeiket a társasági adóról és az osztalékadóról
szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) előírásai szerint teljesítik.
A Tao. tv. néhány jogintézmény kapcsán
speciális rendelkezéseket tartalmaz a mezőgazdasági tevékenységet végző adózók
vonatkozásában, ugyanakkor ezen adózókra is elsősorban a Tao. tv. általános előírásai
irányadók,
Az alábbiakban bemutatjuk a társasági
adó levezetésének módját, a legjellemzőbb
adóalap-korrekciós tételeket, továbbá ismertetjük mezőgazdasági tevékenséget végző adózókra vonatkozó speciális szabályokat.
1. A társasági adókötelezettség meghatározásának általános módja
A fizetendő társasági adó összegét a következőképpen határozhatjuk meg:
Adóévi bevételek
– Adóévi költségek, ráfordítások
± Adózás előtti eredmény
– Csökkentő korrekciós tételek
[Tao. tv. 7. §, 18, §]
+ Növelő korrekciós tételek
[Tao. tv., .8. §, 18. §, 3. számú melléklet]
± Adóalap
(+) Adóalap x 9%
= Számított társasági adó
− Adókedvezmény		
Fizetendő adó
Az adóalap meghatározásának kiindulópontja a beszámolóban kimutatott adózás
előtti eredmény, amely tulajdonképpen az
adóévi bevételek és költségek, ráfordítások
különbözeteként definiálható. Az adózás
előtti eredményt módosítani (csökkenteni/növelni) kell a korrekciós tételekkel, így
kapjuk meg az adóalapot. Az adóalap a 9%os mértékű adókulcsot rávetítve meghatározhatjuk a számított adót. A számított adó
csökkenthető a többféle jogcímen igénybe
vehető adókedvezmények összegével. Az
adókedvezmények összegével csökkentett
számított adó adja a fizetendő adót.
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2. A legjellemzőbb korrekciós tételek a
mezőgazdasági tevékenységet folytató
adózók szempontjából
2.1. Az értékcsökkenési leírás
A tárgyi eszközök, az immateriális jószágok
a tartós használat, a folyamatos fizikai elhasználódás miatt folyamatosan veszítenek
értékükből. Számviteli értelemben ezt a folyamatot nevezzük értékcsökkenésnek.
Az adóalap megállapítása során figyelembe kell venni a Tao. tv. által meghatározott, az értékcsökkenési leíráshoz kapcsolódó korrekciós tételeket. Főszabály
szerint a vállalkozás által az adóévben valamely eszközre a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján elszámolt terv szerinti, egyösszegű, illetve terven felüli értékcsökkenés összege
növeli az adózás előtti eredményt [Tao. tv.
8. § (1) bekezdés b) pont]. Az adott eszközre a Tao. tv. szabályai szerint megállapított
értékcsökkenési leírás összege pedig csökkenti az adózás előtti eredményt [Tao. tv.
7. § (1) bekezdés d) pont]. A terven felüli
értékcsökkenés adóévben visszaírt ös�szege is – bizonyos kivételekkel – adóalap
csökkentő tétel [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés
cs) pont].
A Tao. tv. szabályai alapján megállapított, az
adóalapban elismert értékcsökkenési leírás
összege azonban a legtöbbször eltér az Szt.
szabályai alapján értékcsökkenésként elszámolható összegtől. Előfordulhat például az,
hogy a Tao. tv. szerinti leírási kulcsok az eszköz értékének gyorsabb megtérülését biztosítják, más esetekben viszont az is lehet,
hogy a Tao. tv. az adóalap meghatározása
során egyáltalán nem ismeri el a számviteli
szabályok szerint figyelembe vett összeget.
Mindez azt eredményezi, hogy az évenként
elszámolt értékcsökkenésről a vállalkozásnak két nyilvántartást kell vezetnie. A
nyilvántartásokhoz eltérő nettó érték kapcsolódik, hiszen a számviteli elszámolásnál
a könyv szerinti értéket (bekerülési érték
és az elszámolt értékcsökkenés különbözetét) kell figyelembe venni, míg a társasági
adó szempontjából a számított nyilvántartási érték (bekerülési érték csökkentve az
adóalapnál érvényesített értékcsökkenési
leírással, növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével) a meghatározó.
A két nettó értéket korrekciós tételként
kell figyelembe venni abban az esetben,

ha a vállalkozás az adott eszközt kivonja a
használatból. Tehát csökkenti a számított
nyilvántartási érték, növeli a könyv szerinti érték az adózás előtti eredményt az
ingatlan bármely jogcímen történő kivezetésekor – kivéve, ha az kedvezményezett
eszközátruházás miatt következik be, és az
előírt feltételek teljesülnek –, a forgóeszközök közé való átsorolásakor, feltéve, hogy az
ingatlan értékcsökkenését az adózó az Szt.
szerint az adózás előtti eredmény terhére
számolta el.
Főszabály szerint nem számolható el értékcsökkenési leírás olyan eszközökre,
amelyekre az Szt. szerint nem számolható
el terv szerinti értékcsökkenés, vagy nem
szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni (így például a földterületre). Nem érvényesül azonban ez a tiltás a nulla könyv
szerinti értékű, illetve a maradványértéknek megfelelő értékű eszközre, továbbá a
számviteli elszámolás szerinti terven felüli
értékcsökkenés érvényesítése esetén [Tao.
tv. 1. számú melléklet 4. pont]. Tehát, ha
a vállalkozás a számvitelben már nem számol el értékcsökkenést, mivel az eszköz
könyv szerinti értéke elérte a maradványértéket, attól függetlenül a Tao. tv. szerinti
értékcsökkenési leírást még alkalmazhatja.
A főszabály alóli kivételek közé tartoznak
továbbá az épületek és az építmények. E
körben is érvényesíthető az adóalap-csökkentő tétel, függetlenül attól, hogy a számvitelben elszámolható-e értékcsökkenés.
Ha a tárgyi eszközhöz telek is tartozik, a telek bekerülési értékét el kell különíteni.
A Tao. tv. a terven felüli értékcsökkenést
nem minden – az Szt. által meghatározott
– esetben ismeri el, hanem csak az adóév
utolsó napján állományban lévő
– vagyoni értékű jog esetében, ha az a
szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető,
– olyan eszközre (kivéve a beruházást),
amelyre az Szt. szerint nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés, vagy
nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést,
– az előzőekben nem említett tárgyi eszközre (ideértve a beruházást is), ha az
eszköz megrongálódása elháríthatatlan
külső ok miatt következett be [Tao. tv. 1.
számú melléklet 10. pont].

Adózás 2018
Az egyes eszközökre vonatkozó leírási kulcsokat döntőrészt a Tao. tv. 2. számú melléklete tartalmazza. Az épületek esetében
az épület műszaki jellegétől függően
− 2%-os (hosszú élettartamú szerkezet),
− 3%-os (közepes élettartamú szerkezet)
vagy
− 6%-os (rövid élettartamú szerkezet)
a leírási kulcs. Az épület jellegét a három
ismérv (felmenő szerkezet, kitöltő falazat,
vízszintes teherhordó szerkezet) közül a
rövidebb élettartamot jelentő alapján kell
meghatározni. Az épületgépészet körébe
tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől függetlenül, a gépeknél megadott leírási kulcsokkal is el lehet
számolni („megengedő szabály”). Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések, az ezeket kiszolgáló vezetékek
leírását az épülettől függetlenül, a gépeknél, illetve vezetékeknél megadott leírási
kulcsok alapján kell megállapítani,
A Tao. tv. 2. számú melléklete alapján építmények esetén 2-25%-ig terjed a leírási kulcsok mértéke, az ültetvényekre a 4, 5, 6, 10
és a 15%-os kulcs az irányadó.
2.2. A fejlesztési tartalék
A fejlesztési tartalék egy meghatározott beruházási célra elkülönített összeg, amellyel
összefüggésben a csökkentő tétel alkalmazása a tartalékképzés adóévében történik.
A fejlesztési tartalékot az Szt. 38. § (3)
bekezdés g) pontja alapján az eredménytartalékból a lekötött tartalékba történő
átvezetéssel kell kimutatni, amennyiben az
adózó úgy dönt, hogy későbbi beruházásai
forrásául tartalékot kíván képezni.
A fejlesztési tartalék képzése címén való
adóalap-csökkentésnek az alábbi feltételei,
korlátai vannak:
− az adózó adóévi adózás előtti eredménye pozitív legyen (negatív vagy nulla
adózás előtti eredmény esetén az adózó
nem élhet kedvezménnyel);
− rendelkezzen az adózó fejlesztési tartalék címén az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján
lekötött tartalékként kimutatott összeggel;
− ez az előzőek szerinti összeg pedig nem
lehet több mint az adóévi pozitív adózás
előtti eredmény 50 százaléka, és nem
lehet több – adóévenként – 500 millió
forintnál [Tao. tv. 7. § (15) bekezdés].
Egyes esetekben további korlátozó előírást
tartalmaz a Tao. tv. 16. § (1) bekezdés a)
pontja, amely szerint nem képezhető fejlesztési tartalék
− a végelszámolás kezdő napját megelőző
nappal lezáruló adóévben;
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− a felszámolás kezdő napját megelőző
nappal lezáruló adóévben;
− a végelszámolás időszaka alatt;
− a végelszámolás, felszámolás nélkül, jogutód nélkül megszűnő adózó az utolsó
adóévében (így például a Tao. tv. hatálya
alól való kikerüléskor).
A fejlesztési tartalék felhasználásával kapcsolatos előírásokat a Tao. tv. 7. § (15) bekezdésében találjuk. E szabályok szerint a
fejlesztési tartalék szankció nélküli feloldásra –amely az adózó által megvalósított
beruházás adóévi bekerülési értékének
megfelelően történhet – alapvetően négy
adóév áll rendelkezésre. Mivel az adómentes feloldásra előírt törvényi határidő adóévekben van megszabva, ezért természetesen, ha valamilyen oknál fogva több adóév
van egy naptári évben, akkor erre is figyelemmel kell lenni. Tipikus példa lehet erre
az, ha a fejlesztési tartalékot képzett társaság átalakul (társasági formát vált), egyesül,
szétválik, vagy például a naptári év szerint
működő társaság eltérő üzleti év szerinti
működésre tér át.
A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján felhasználható a fejlesztési tartalék:
– az adóévben megvalósított beruházás
bekerülési értékének megfelelően, ide
értve
– a műemlék, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló épület-, építmény-beruházást.
Beruházásnak minősül [Szt. 3. § (4) bekezdés 7. pont] mindaz a tevékenység, amely
új tárgyi eszköz beszerzéséhez, létesítéséhez, illetve meglévő tárgyi eszköz bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához
hozzákapcsolható. Így beruházással kapcsolatos tevékenységek: a bővítés, a rendeltetés megváltoztatása, az átalakítás, az
élettartam, teljesítőképesség növekedését
eredményező tevékenység.
A fejlesztési tartalék jogszerű feloldásához
nem feltétel, hogy a beruházást az adózó a saját tulajdonán végezze, így ez, például bérleti szerződés alapján vagy más
jogcímen az adózó által használt – más
tulajdonában álló – ingatlan bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének
közvetlen növelését eredményező tevékenységhez is felhasználható [Szt. 26. § (2),
(4)-(5) bekezdés]. Beruházásnak minősül az
is, ha az ingatlan beszerzése pénzügyi lízing
keretében történik, vagyis élhet a lízingbe
vevő a beruházásként elszámolt összeg
kedvezményével.

– a térítés nélkül átvett tárgyi eszköz címén,
– az olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban
(például telek), amely után nem számolható el, vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést (ide
nem értve a műemlék, illetve a helyi
egyedi védelem alatt álló épületet,
építményt).
A Tao. tv. 1. számú mellékletének 12.
pontja szerint az adózás előtti eredmény
csökkentéseként elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni a tárgyi
eszköz beszerzése, előállítása alapján a
felhasznált (feloldott) fejlesztési tartalék
összegét azzal, hogy az értékcsökkenési
leírás a tárgyi eszköz üzembe helyezésének napjától folytatható. E szerint tehát a
fejlesztési tartalékból a beruházásra feloldott összegig az üzembe helyezett tárgyi
eszköz esetében nem számolható el – adózási szempontból – értékcsökkenési leírás,
mivel azt már elszámoltnak kell tekinteni
(nincs csökkentő tétel). Ha azonban az
adózó a beruházást nemcsak a képzett
fejlesztési tartalék terhére, hanem egyéb
saját forrással is kiegészítve valósította
meg, úgy ezt az elszámoltnak minősülő
összeget meghaladó rész után az általános szabályok szerint – a teljes bekerülési
értékre vetítve – értékcsökkenési leírásként elszámolhatja (van csökkentő tétel).
Ugyanakkor az adóalapnál elszámoltnak
tekintendő, illetve elszámolható értékcsökkenési leírás nem érinti az Szt. szerinti
értékcsökkenést, vagyis annak a teljes bekerülési értékre vetített összegével meg
kell növelni az adózás előtti eredményt. E
szabályozásra tekintettel nevezik a fejlesztési tartalék képzését előrehozott értékcsökkenési leírásnak vagy pedig gyorsított
értékcsökkenési leírásnak.
A Tao. tv. szankciós jellegű kötelezettség alkalmazását írja el az alábbi esetekben:
– az adózó a fejlesztési tartalékot nem tárgyi eszköz beruházásra oldja fel (hanem
például immateriális jószág bekerülési
értéke alapján), vagy
– az adózó a fejlesztési tartalékot „tiltott”
tárgyi eszköz-beruházásra oldja fel (például telekvásárlásra), vagy
– az adózó a lekötés adóévét követő negyedik adóév végéig a fejlesztési tartalékot nem oldja fel, illetve
– az adózó a végelszámolás, a felszámolás
kezdő napját megelőző nappal lezáruló
adóév utolsó napjáig a fejlesztési tartalékot nem használja fel jogszerűen beruházásra.

Nem használható fel a fejlesztési tartalék
– az apportként átvett tárgyi eszköz alapján,
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2.3. A kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedveménye
A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs) pontja értelmében az adóév utolsó napján mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősülő adózó
adóalap-kedvezményt vehet igénybe bizonyos új, korábban még használatba nem
vett tárgyi eszközök, immateriális javak
adóévi beruházási értéke után. A csökkentő tétel érvényesítése az adózó döntésétől
függ, e választást önellenőrzés során nem
lehet módosítani.
Az adóalap-kedvezményt csak abban az
adóévben alkalmazhatja az adózó, amely
adóév egészében valamennyi tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa) kizárólag
magánszemély volt. Nem zárja ki a törvény
a kedvezmény igénybevételét, ha az adózó
tagjai között Munkavállalói Résztulajdonosi
Program szervezete is van, továbbá az sem
kizáró tényező, ha a visszavásárolt saját
részvénnyel, üzletrésszel rendelkezik a társaság [Tao. tv. 7. § (11) bekezdés].
A következő beruházások jogosítanak adóalap-kedvezmény igénybevételére:
− korábban még használatba nem vett ingatlan,
− a korábban még használatba nem vett, a
műszaki berendezések, gépek, járművek
közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe
helyezése érdekében elszámolt adóévi
beruházások értéke,
− az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke,
− az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még
használatba nem vett szoftvertermékek
felhasználási joga, szellemi termék bekerülési értéke,
2017-től kedvezően változott az igénybe
vehető kedvezmény mértéke, ugyanis megszűnt az adózás előtti eredmény csökkentésének 30 millió forintos korlátja. Az új
szabályok szerint értékhatártól függetlenül
a teljes beruházási érték összege után jár
az adóalap-kedvezmény azzal, hogy a csökkentő tétel összege nem haladhatja meg
az adóévi pozitív adózás előtti eredményt.
Ez azt is jelenti, hogy ha az adózás előtti
eredmény negatív vagy nulla, akkor az adóalap-kedvezményt nem lehet igénybe venni
(e tekintetben nincs változás 2017-től). Ha
a beruházás értéke kisebb, mint az adózás
előtti eredmény, akkor csak a beruházás értékének megfelelő összeg csökkentheti az
adózás előtti eredményt.
Az adóévben beruházásként elszámolt ös�szeg szolgál a kedvezmény alapjául, a kedvezmény igénybevételének nem feltétele a
beruházás üzembe helyezése.

64

Valamely földterület vonatkozásában – annak ingatlanügyi hatóságnál történő nyilvántartási módjától függetlenül – eleve
kizárt, hogy az korábban még használatba nem vett, új ingatlanként minősüljön,
tekintettel annak dologi jogi jellegére. A
jogszabályhely hivatkozott fordulatára figyelemmel az adóalap-csökkentő tétel
megvásárolt szántóföldre, építési telekre
nézve nem alkalmazható. Nem érvényesíthető adóalap-kedvezmény a telektől el nem
választható közmű, és az üzemkörön kívüli
ingatlannak minősülő út esetében sem. Az
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog
(például ingatlan haszonélvezete, bérleti joga) megszerzése esetén sem jogosít a
csökkentő tétel igénybevételére, hiszen az
említett vagyoni értékű jogok nem tartoznak a Tao. tv. 4. § 18. pontja szerinti ingatlan fogalmába. Szintén nem jogosít kedvezményre a telekvásárlás sem.
Az adózó által érvényesített kedvezmény
adótartalma (2017-től a 9%-os adókulcs
alapulvételével meghatározott összege) a
közösségi szabályozás alapján állami támogatásnak minősül, amely
− ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban,
valamint a vidéki térségekben nyújtott
támogatások bizonyos kategóriáinak
a belső piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról szóló 702/2014/EU rendeletben a [továbbiakban: mezőgazdasági csoportmenteségi rendelet] foglalt
támogatásnak minősül,
− ha a beruházás mezőgazdasági termék
feldolgozását vagy mezőgazdasági termék forgalmazását szolgálja az adózó
választása szerint, a mezőgazdasági
csoportmenteségi rendeletben foglalt
támogatásnak vagy az adóévben az
1407/2013/ EU rendelet alapján igénybe vett csekély összegű (de minimis)
támogatásnak vagy a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági 651/2014/EU
rendeletben [a továbbiakban: általános
csoportmentességi rendelet] foglaltak
szerinti támogatásnak minősül;
− minden más esetben az adózó választása szerint, az adóévben igénybe vett
csekély összegű (de minimis) támogatásnak, vagy az általános csoportmentességi rendeletben foglaltak szerinti
támogatásnak minősül [Tao. tv. 7. § (12)
bekezdés].
Az adózónak az igénybe vett állami támogatás összegéről, amely azonos a kedvezmény
adótartalmának összegével, adatot kell
szolgáltatnia a társasági adóbevallásában
(a ’29 jelű bevallás 02-es lapjain).

A Tao. tv. 7. § (12) bekezdésének idézett
rendelkezése alapján a KKV-k beruházási
adóalap-kedvezményét érvényesítő adózónak nem csak a Tao. tv. rendelkezéseinek,
hanem az állami támogatásokról szóló
közösségi irányelvek rendelkezéseinek is
meg kell felelniük. Ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, úgy
az adózónak nincs választási lehetősége, a
Tao. tv. előírásai mellett a mezőgazdasági
csoportmentességi rendelet szabályainak
kell eleget tenni. A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján támogatás
igénybevételére az alábbi esetekben van
lehetőség:
− az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, mezőgazdasági termékek feldolgozásával, forgalmazásával foglalkozó
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
beruházásaikhoz (kkv-k),
− a mezőgazdasági üzem területén található kulturális vagy természeti örökség
megőrzésére irányuló beruházásoknál,
− a természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásánál,
− a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban
nyújtott kutatásnál fejlesztésnél,
− erdészeti ágazatnál.
Elszámolható költségnek minősül a beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek a bekerülési értéke, illetve az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogok, a szellemi
termékek bekerülési értéke. Elszámolható
költségnek minősülnek az előbbiekhez
kapcsolódó általános költségek, például
az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással
kapcsolatos díjak, ideértve a megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is; a megvalósíthatósági tanulmányok költségei akkor
is elszámolható kiadásnak minősülnek, ha
a tanulmányok eredményei alapján nem
merülnek fel elszámolható költségnek minősülő kiadások.
A támogatási intenzitás (a támogatható
költségek és az összes költség hányadosa)
nem haladhatja meg a kedvezményezett
települési önkormányzat területén az elszámolható költségek 50%-át; nem kedvezményezett települési önkormányzat területén az elszámolható költségek összegének
40%-át. Kedvezményezett települési önkormányzat az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régióban
lévő települési önkormányzat. Földterület
esetében a támogatás mértéke nem haladhatja meg az adott művelethez kapcsolódó
elszámolható költségek teljes összegének
10%-át.
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Ha a beruházás mezőgazdasági termék
feldolgozását vagy mezőgazdasági termék
forgalmazását szolgálja, úgy az adózónak
nem kötelező a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet előírásait irányadónak
tekinteni, hanem választhatja azt is, hogy
az általános csoportmentességi rendelet,
vagy pedig az 1407/2013/EU rendelet (de
minimis rendelet) előírásainak felel meg. E
két EU rendelet kapcsán a következőket érdemes röviden kiemelni.
Az általános csoportmentességi rendelet
alapján – elsősorban – regionális támogatás, vagy pedig KKV-k részére nyújtott
támogatás vehető igénybe. Elszámolható
költségeknek a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költség
minősül.
A regionális támogatás esetén a támogatási
intenzitás nem haladhatja meg az érintett
területen a támogatás nyújtásakor hatályos
regionális támogatási térkép szerinti maximális támogatási intenzitást, amelyeket a
37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet 25. §
(1) bekezdése tartalmazza. Magyarország
esetében 2014. július 1-jétől a következő
regionális támogatás intenzitások érvényesek:
− Észak-Magyarország, Észak-Alföld, DélAlföld és Dél-Dunántúl esetében 50 %;
Közép-Dunántúl esetében 35%;
− Nyugat-Dunántúl esetében 25%;
− Közép-Magyarországi régió felsorolt települései tekintetében 35%, vagy 20%.
A fenti maximális regionális támogatási intenzitás kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások
esetében 10 százalékponttal növelhető.
A KKV-knak nyújtott beruházási támogatás
esetén a támogatási intenzitás – adott régiótól függetlenül – nem haladhatja meg kisvállalkozás esetében az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetében az
elszámolható költségek 10%-át.
A de minimis rendelet szerint az adórendszer keretében (közvetett) és az adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatások
együttes összege bármely 3 egymást követő, a vállalkozó által alkalmazott pénzügyi év
(adóév) időszakában nem haladhatja meg a
200 ezer eurót, illetve a közúti áruszállítási
tevékenységet végző vállalkozás (ide nem
értve azt a vállalkozót, aki saját magának
szállítja a terméket, illetve vevőjének a saját áruját) részére odaítélt támogatás összege a 100 ezer eurót. Az igénybe vehető de
minimis támogatás mértékét nem az egyes
vállalkozásokra önállóan, hanem az egy és
ugyanazon vállalkozásokra összesítve kell
megállapítani. Az egy és ugyanazon vállalkozás fogalmát a de minimis rendelet 2.
cikk (2) bekezdése határozza meg.
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Bizonyos esetekben szankciós visszafizetési kötelezettség merül fel kis- és középvállalkozások által érvényesített beruházási
adóalap-kedvezménnyel összefüggésben.
Az adózónak az igénybe vett adóalap-kedvezmény kétszeresével meg kell növelnie az
adózás előtti eredményt a következő esetekben [Tao. tv. 8. § (1) bekezdés u) pont]:
− Ha az adóalap-kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóév utolsó
napjáig a kedvezmény alapjául szolgáló
beruházást nem helyezi üzembe az adózó. Ilyenkor az adózás előtti eredményt
az adóalap-kedvezmény igénybevételének adóévét követő negyedik adóévben
kell az adóalap-kedvezmény kétszeresével megemelni. Nem vonatkozik az
adóalap-növelési kötelezettség arra az
esetre, ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás
következtében marad el (akkor sem, ha
nem maga a kedvezmény alapjául szolgáló beruházás, hanem például annak
üzembe helyezéséhez szükséges más
eszköz rongálódik meg). Elháríthatatlan
külső ok jellemzően valamilyen természeti esemény lehet.
− Ha az adózó az adóalap-kedvezmény
alapjául szolgáló beruházást követően
üzembe helyezett tárgyi eszközt (akár
részben) üzemkörön kívüli ingatlanként
használja, illetve a tárgyi eszközt a forgóeszközök közé sorolja át. Ilyenkor az
adózás előtti eredményt az említett első
használat, illetve az átsorolás adóévéről
készített bevallásban kell növelni. Nem
vonatkozik az adóalap-növelési kötelezettség arra az esetre, ha a forgóeszközök közé történő átsorolás a tárgyi
eszköz elháríthatatlan külső ok miatti
megrongálódásának következménye.
− Ha az adózó az adóalap-kedvezmény
alapjául szolgáló beruházást vagy az
ilyen beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt, illetve az adóalap-kedvezmény alapjául szolgáló szellemi terméket az adóalap-kedvezmény
igénybevételének adóévét követő negyedik adóév végéig elidegeníti, akkor
az elidegenítés adóévéről szóló bevallásban kell az adóalap-növelési kötelezettséget figyelembe venni. E rendelkezés
alkalmazásában elidegenítésnek minősül például az értékesítés, az apportálás és a térítés nélküli átadás.
− Ha a vállalkozás az adóalap-kedvezmény
igénybevételének adóévét követő négy
adóéven belül átalakul, akkor az adóalap-növelési kötelezettség – a jogutódra egyébként irányadó szabályok szerint
– azon jogutódjára vonatkozik, amely az
eszközt az átalakulási vagyonmérleg (az
azt alátámasztó vagyonleltár) alapján átvette. Az adózó jogutód nélküli megszűnése esetén (ideértve a Tao. tv. hatálya

alóli kikerülés más esetét is) az utolsó
adóévben az adóalap megállapításakor
az adózás előtti eredményt meg kell növelni az utolsó adóévében, vagy az azt
megelőző négy adóévben igénybe vett
adóalap-kedvezmény összeg azon részének kétszeresével, amely korábban nem
növelte az adózás előtti eredményt.
2.4. A termőföldből átminősített ingatlannal összefüggő korrekciós tételek
Az adózás előtti eredményt módosító tételek között, két olyan további korrekciós
tétel is szerepel, amelynek alkalmazása
összefüggésbe hozható a mezőgazdasági
ágazatba sorolt adózók által folytatott tevékenységgel.
Termőföldből átminősített ingatlannak minősül a művelési ág változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről szóló döntés meghozatalának a napjától számított 5 adóéven
keresztül az a külterületi ingatlan, amely
a művelési ág változás átvezetése eredményeként az ingatlan-nyilvántartásban
termőföldből művelés alól kivett területté
vált, kivéve, ha a termőföld tulajdonjogának megszerzésére a termőföld végleges
más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági döntés jogerőre emelkedése napját legalább 5 adóévvel megelőzően került sor [Tao. tv. 4. § 18/c.
pont].
Termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaságnak az
olyan adózó minősül, amelynek a beszámolójában az eszközök mérlegfordulónapi
értékének a követelések, értékpapírok
és pénzeszközök összegének figyelembe
vétele nélkül számított összegéből a belföldön fekvő, termőföldből átminősített
ingatlan értéke több mint 75% [Tao. tv. 4.
§ 18/b. pont].
Adóalap-növelő tételt annak az adózónak
kell alkalmazni, amely
− a termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság
tagjaként részesedését a szokásos eredményt meghaladó nyereséggel értékesíti, egyéb jogcímen kivezeti; növeli az
adózás előtti eredményt azon összeg
kétszerese, amellyel a részesedés értékesítéséből, kivezetéséből származó
bevételi többlet meghaladja a szokásos
eredményt [Tao. tv. 8. § (1) bekezdés k)
pont];
− adózó a termőföldből átminősített ingatlant az ilyen esetben irányadó szokásos eredményt meghaladó összegben
értékesíti, vagy más módon a könyvekből kivezeti; növeli az adózás előtti eredményt az elszámolt jövedelem – azaz
az elszámolt bevétel és a könyv szerinti
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érték, valamint a beruházási számlán
kimutatott összeg különbözete – azon
részének a kétszerese, amellyel az elszámolt jövedelem meghaladja a szokásos
eredményt [Tao. tv. 8. § (1) bekezdés l)
pont].

sen, nem jogszabályi kötelezettség alapján
teljesített támogatásaik után érvényesíthetnek adóalap-kedvezményt.
A Kárenyhítési Alapnak adott ingyenes
juttatás értékének 50 százalékával csökkenthető az adózás előtti eredmény.

A korrekciós tételek alkalmazásához a szokásos eredmény fogalmának tisztázása
szükséges. A szokásos eredmény
– a részesedés bekerülési értéke 0,3%ának a tulajdonban tartás naptári napjaival megszorzott összege [a Tao. tv. 8.
§ (1) bekezdés k) pontja szerinti növelő
tétel alkalmazásában],
– az ingatlan bekerülési értéke (a beruházási számlán kimutatott összeggel növelt
együttes értéke) 0,3%-ának a tulajdonban tartás naptári napjaival megszorzott
összege [a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés l)
pontja szerinti növelő tétel alkalmazásában].

2.6. A munkavállalók mobilitásával összefüggő kedvezmények

Példa: határozzuk meg, hogy „X” cégnek
keletkezik-e adókötelezettsége (kell-e adóalap-növelő tételt alkalmaznia) az alábbi
ügylet kapcsán:
– 2018. október 22-én értékesíti termőföldből átminősített ingatlanát 300 000 eFtért,
– az átminősített ingatlan bekerülési értéke és könyv szerinti értéke különbözete
180 000 eFt,
– az értékesített ingatlannal kapcsolatban
a beruházási számlán kimutatott összeg
(közművesítés) értéke 50 000 eFt,
– az átminősített ingatlan tulajdonban tartásának időszaka: 100 nap.
Elszámolt jövedelem: 300 000 eFt
– 180 000 eFt – 50 000 eFt = 70 000 eFt.
Szokásos eredmény: (180 000 eFt
+ 50 000 eFt) x 0,3% x 100 nap = 69 000 eFt,
és 70 000 eFt > 69 000 eFt.
„X” cégnél az adózás előtti eredményt
növelő tétel összege: (70 000 eFt
– 69 000 eFt) x 2 = 2 000 eFt.
2.5. A Kárenyhítési Alap részére nyújtott
támogatás kedvezménye
2017-től adóalap-kedvezményre jogosít a
Kárenyhítési Alap részére biztosított támogatás [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pont].
A Kárenyhítési Alap az állam által működtetett, a mezőgazdasági időjárási kockázatokat kezelő rendszerrel függ össze, a mezőgazdasági termelők kockázatközössége
számára biztosított kárenyhítési juttatás
pénzforrásául szolgál [a mezőgazdasági
termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény 5. §, 7. § (1) bekezdése]. A
társasági adóalanyok kizárólag az önkénte-
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2018-tól három olyan jogcím található a
Tao. tv-ben, amely alapján a munkáltató a
munkavállalók mobilitásának javítása érdekében tett intézkedéseire tekintettel adóalap-kedvezményt érvényesíthet. E kedvezmények természetesen a mezőgazdasági
termelést folytató munkáltatók számára is
elérhetőek, „újszerűségük” miatt röviden
megemlítjük azokat.
Csökkenti az adózás előtti eredményt a Szja
tv. szerinti mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben juttatott összege legfeljebb
az adózás előtti nyereség összegéig [Tao.
tv. 7. § (1) bekezdés k) pont ka) alpont].
A csökkentő tétel nem csak az magánszemélynek adómentesen adott ilyen juttatásra vonatkozik, az adómentes értékhatárt
meghaladóan nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás összegével is csökkenthető az adózás előtti eredmény.
Szintén adóalap-csökkentésre jogosít az
Szja tv. szerinti munkásszállás bekerülési
értéke, a bekerülési értékének növekményeként kimutatott összege a beruházás,
felújítás befejezésének adóévében, továbbá a munkásszállás céljára bérelt ingatlan
bérleti díjaként, valamint a munkásszállás
fenntartására, üzemeltetésére tekintettel
az adóévben elszámolt összeg is. A munkásszállással összefüggésben elszámolt költségek csökkentő tételként való figyelembevétele során is korlátot jelent az adózás előtti
nyereség összege [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpont].
Új adóalap-kedvezményként kerül beiktatásra az adózó által a munkavállalók számára épített bérlakás beruházási költségéhez
kapcsolódó csökkentő tétel. 2018-tól csökkenti az adózás előtti eredményt az adózó
által a munkavállalói számára bérlakás céljából épített és e tevékenységet közvetlenül szolgáló hosszú élettartamú szerkezetű
épület bekerülési értékeként, a bekerülési
értékének növekményeként kimutatott ös�szeg a beruházás, felújítás befejezésének
adóévében [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés kc)
pont]. A kedvezménnyel tehát a beruházás, felújítás befejezésének adóévében egy
összegben csökkenthető az adózás előtti
eredmény, mindemellett a hosszú élettartamú szerkezetű épület után az általános

szabályok szerint figyelembe kell venni a
terv szerinti értékcsökkenést. Az Szt. szerinti terv szerinti értékcsökkenés növelő tétel
[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés b) pont], míg a
Tao. tv. 1. számú melléklete szerinti értékcsökkenési leírás csökkentő tétel [Tao. tv. 7.
§ (1) bekezdés d) pont].
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az épületben olyan legalább heti
36 órás munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló és vele együtt lakó közeli hozzátartozója (például: házastárs, gyermek) lakjon,
akinek
a) a munkavállalónak nincs lakóhelye azon
a településen, ahol a munkahelye van,
továbbá,
b) a lakóhelye és a munkahelye legalább 60
kilométerre van egymástól, vagy a munkahelye és lakóhelye közötti, naponta,
tömegközlekedési eszközzel történő
oda- és visszautazás ideje a 3 órát meghaladja.
A kedvezmény alkalmazása kizárt, ha az
adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő
munkavállalóját, ennek hozzátartozóját
szállásolja el. Ha tehát az adózó többségi
tulajdonosa, vagy annak közeli hozzátartozója (aki egyben munkavállaló is) lakik az
épületben, akkor a csökkentő tétel nem vehető igénybe.
Mindhárom csökkentő tétel legfeljebb az
adózás előtti nyereség összegéig érvényesíthető, e korlát külön-külön irányadó.
2.7. A kisajátítási nyereség kezelése
Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek körébe 2016. június 16-i hatállyal került
beiktatásra a kisajátításon realizált nyereség. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII.
törvény [a továbbiakban: Kisajátítási tv.]
40. § (1) bekezdése korábban is akként
rendelkezett, hogy „a kisajátítási tervben
megjelölt ingatlanra megkötött adásvételi
szerződés alapján kifizetett vételár a kisajátítási eljárás során megállapított kártalanítással megegyezően adó- és illetékmentes,
ide nem értve az általános forgalmi adót.”
A kisajátítás, kisajátítási adásvétel kapcsán kapott ellenértéket számviteli szempontból bevételként el kell számolni. A
Kisajátítási tv-ben foglalt általános rendelkezés ellenére 2016 előtt nem volt olyan
Tao. tv-beli rendelkezés, amely a kisajátításon realizált nyereség (a könyv szerinti
értéket meghaladó bevétel) adómentességét valamilyen csökkentő tétel révén biztosította volna. A beiktatott kedvező szabály
következtében csökkenti az adózás előtti
eredményt a kisajátítás, valamint a kisajátítási tervben szereplő ingatlanra megkötött adásvétel során kapott ellenérték
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és az érintett eszköz könyv szerinti értéke
közötti pozitív különbözet az adózás előtti
eredményben való megjelenése adóévében [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés ly) pont]. E
csökkentő tételt – a kapcsolódó átmeneti
rendelkezés szerint [Tao. tv. 29/A. § (26)
bekezdés] – már a 2016-os adóévre is alkalmazni lehet.
Ha például egy 100 000 eFt könyv szerinti
értékkel rendelkező ingatlan kisajátítása
esetén az adózó 130 000 eFt kisajátítási
kártalanítást kap 2018-ban, akkor 30 000
eFt (130 000 eFt – 100 000 eFt) összegű
csökkentő tétel tüntethető fel a bevallásában, a Tao. tv. így biztosítja a kisajátítás
során realizált nyereség adómentességét.
2.8. A veszteségleírás, a mezőgazdasági
ágazatba sorolt adózó visszamenőleges
hatályú veszteségleírása
A Tao. tv. lehetőséget ad arra, hogy az adózó a nyereséges működési időszakában
figyelembe vegye a korábbi veszteségét. E
lehetőséget nevezzük veszteségleírásnak. A
Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének az a) pontja szerint csökkenti az adózás előtti eredményt a korábbi adóévek elhatárolt veszteségéből az adózó döntése szerinti összeg,
figyelemmel a 17. §-ban, illetve az átmenti
rendelkezésekben foglalt előírásokra. A
veszteségleíráshoz kapcsolódó korrekciós
tétel alkalmazzák „utoljára” az adózók, így
az ismertetésben is az utolsóként említjük.
Az elhatárolt vesztség felhasználása 2015től időbeli korlátozás alá esik, vagyis először a 2015-ben keletkezett, elhatárolt
veszteséggel, a keletkezését követő öt
adóévben csökkenthető a pozitív adóalap,
figyelemmel – változatlanul – az adóalap
50 százalékos korlátjára [Tao. tv. 17. § (1),
(2) bekezdés]. Átmeneti szabály vonatkozik
a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig
keletkezett és az adóalapnál még nem érvényesített veszteségre, az ezen időpontig felhalmozott veszteségállományt legkésőbb a
2025. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet leírni a 2014. december
31-én hatályos szabályok szerint [Tao. tv.
29/A. § (6) bekezdés].
Változatlanul irányadó az a szabály, hogy
a mezőgazdasági ágazatba sorolt adózó az
adóévben keletkezett elhatárolt veszteséget az adóévet megelőző két adóévben
befizetett adójának önellenőrzéssel való
módosításával is rendezheti oly módon,
hogy a megelőző két adóév adózás előtti
eredményét csökkenti az elhatárolt veszteség összegével, de adóévenként legfeljebb az adóév adózás előtti eredményének
30 százalékával. Ha az adózó e lehetőség-
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gel nem él, az elhatárolt veszteségre, ha
az adóévben keletkezett elhatárolt veszteségnek csak egy részét használja fel az
önellenőrzés során, a fennmaradó részre
a veszteségleírásra vonatkozó általános
szabályokat [Tao. tv. 17. § (1)-(3) bekezdés]
rendelkezéseit alkalmazza.
Amennyiben a mezőgazdasági ágazatba
sorolt adózó él a számára biztosított önellenőrzés lehetőségével, úgy annak következtében – a Tao. tv. 17. § (2), (4) bekezdésében előírtak szerinti „50%-os” és
„30%-os” korlát külön-külön történő figyelembevételével – összességében az adóalap 50%-át meghaladóan érvényesíthet
veszteségleírást.
Példa: az adózó 2017-ben önellenőrzést végez, az adatai az alábbiak szerint alakulnak:
‒ 2014. adóévi adóalap – 1 400 eFt,
‒ 2015. adóévi adóalap + 2 000 eFt (még a
veszteség leírása nélküli összeg),
‒ 2015. adóévi adózás előtti eredmény +
1 600 eFt,
‒ 2016. adóévi adóalap – 800 eFt.
A 2015. adóévi tényleges – veszteségleírással csökkentett – adóalap 1 000 eFt (2 000
eFt – 1 000 eFt), mert a 2 000 eFt adóalap
legfeljebb 50%-a írható le (a felhalmozott
teljes 1 400 eFt veszteség egy része). Az
adózó a 2015. adóévi bevallásában 100 eFt
(1 000 eFt x 10%) fizetendő adót szerepeltetett.

− előadó-művészeti tervezetek filmalkotások támogatásának adókedvezménye
[Tao. tv. 22. § (1) és (3) bekezdés],
− látvány-csapatsport
támogatásának
adókedvezménye [Tao. tv. 22/C. §],
− energiahatékonysági célokat szolgáló
beruházások adókedvezménye [Tao. tv.
22/E. §],
− élőzenei szolgáltatás adókedvezménye
[Tao. tv. 22/F. §],
− a közösségi alapképzéséhez kapcsolódó
adókedvezménye a szövetkezeteknél
[Tao. tv. 22. § (14) bekezdés].
Az utolsóként említett két jogcímen az elsődleges mezőgazdasági termelést folytató
adózók nem vehetnek igénybe adókedvezményt, ennek pedig az az oka, hogy azoknál az adókedvezmény összege de minimis
támogatásnak minősül. Mivel a de minimis
rendelet kizárja a hatálya alól az elsőleges
mezőgazdasági termelést folytató adózókat, így például a mezőgazdasági szövetkezetek nem csökkenthetik a számított adót a
közösségi alap összegével.
A többi adókedvezményt az általános
szabályok alapján érvényesíthetik a mezőgazdasági termelést folytató adózók is.
Az alábbiakban azokat a kedvezményeket
ismertetjük röviden, amelyek valamilyen
jellegű beruházáshoz kapcsolódnak.
3.1. A KKV-k beruházási hitel kamatának
kedvezménye

3. Adókedvezmények

A Tao. tv. 22/A. § (1) bekezdése alapján a
mikrovállalkozásnak, a kisvállalkozásnak
vagy középvállalkozásnak minősülő adózó a
megkötött hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) alapján a tárgyi eszköz (így
például ingatlan, gép) beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe
vett hitel kamata után adókedvezményt
érvényesíthet. Az adókedvezményre való
jogszerzés szempontjából a hitelszerződés
megkötésének időpontja az irányadó, vagyis ennek az adóévnek az utolsó napján kell
az adózónak mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnie. Az adókedvezmény
igénybevételére kizárólag a pénzügyi intézménytől (hitelintézettől, vagy pénzügyi vállalkozástól) felvett beruházási hitel kamata
után van lehetőség. A Tao. tv. 22/A. § (1)
bekezdés kifejezetten utal a pénzügyi lízingszerződés alapján fizetett kamatra is, amely
szintén adókedvezményre jogosít.

A Tao. tv. 2018-ban hatályos szabályai alapján a következő jogcímeken lehet adókedvezményt igénybe venni:
− kis- és középvállalkozások hitelkamatának adókedvezménye [Tao. tv. 22/A. §],
− fejlesztési adókedvezmény [Tao. tv.
22/B. §],

Az adókedvezmény érvényesítésének további feltétele az, hogy a tárgyi eszköz az
adóév utolsó napján szerepeljen az adózó
könyveiben. Az adókedvezményt utoljára
tehát abban az adóévben lehet igénybe
venni, amelyben a hitelt az eredeti (még
nem módosított) szerződés szerint vissza

A 2015. adóévi adózás előtti eredmény
30%-a 480 eFt (1 600 eFt x 30%), a 2015.
adóévi adózás előtti eredmény – a 2016ban elvégzett önellenőrzés következtében
– tovább csökkenthető 480 eFt-tal. Így 520
eFt az adóalap (1 000 eFt – 480 eFt), amely
után fizetendő adó 52 eFt (52 eFt x 10%), a
visszajáró adó 48 eFt (100 eFt – 520 eFt).
Összességében a 2015. adóévi adózás
előtti eredmény veszteségleírás címén
1 480 eFt-tal (1 000 eFt + 480 eFt) került
csökkentésre, amely meghaladja az 50%-os
korlátot. Az adózó által továbbvihető veszteség összege pedig 400 eFt (2014-es fel
nem használt veszteség) és a 2016-os negatív adóalap fel nem használt része, vagyis
320 eFt (800 eFt- 480 eFt), összességében
tehát 720 eFt.
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kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy a hitel-vis�szafizetés meghosszabbítása nem teszi lehetővé – szerződésmódosítás esetén sem
– az „adókedvezményes időszak” meghos�szabbítását.
Az adókedvezmény összegét érintően
2017-től előnyös változásként lépett hatályba az a szabály, amely szerint az adóévben megfizetett „teljes” kamat összegével
– függetlenül a hitelszerződés megkötésének évétől – csökkenthető a számított adó.
Az ilyen jogcímen figyelembe vett adókedvezmény maximális összegére vonatkozóan
nem tartalmaz korlátozást a Tao. tv. Nem
szabad azonban megfeledkezni arról, hogy
az adókedvezménnyel továbbra sem csökkenthető nullára a számított adó, mivel a
Tao. tv. 23. § (3) bekezdése szerinti 70%-os
korlát továbbra is irányadó.
Az adózó által érvényesített adókedvezmény összege a közösségi szabályozás alapján állami támogatásnak minősül, amely
− ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, a mezőgazdasági
csoportmenteségi rendeletben foglalt
támogatásnak minősül,
− ha a beruházás mezőgazdasági termék
feldolgozását vagy mezőgazdasági termék forgalmazását szolgálja az adózó
választása szerint, a mezőgazdasági
csoportmenteségi rendeletben foglalt
támogatásnak vagy az adóévben az
1407/2013/ EU rendelet alapján igénybe
vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy az általános csoportmentességi rendeletben foglaltak szerinti
támogatásnak minősül;
− minden más esetben az adózó választása szerint, az adóévben igénybe vett
csekély összegű (de minimis) támogatásnak, vagy az általános csoportmentességi rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül.
Az adózónak az igénybe vett állami támogatás összegéről, amely jelen esetben azonos
az adókedvezmény összegével, adatot kell
szolgáltatnia a társasági adóbevallásában (a
’29 jelű bevallás 02-es lapjain). Az állami támogatásokra irányadó közösségi szabályokat röviden a 2.3. pontban ismertetettük.
A Tao. tv. előír egy kötelező tartási időt,
amelynek ha nem felel meg az adózó, akkor
az igénybe vett adókedvezményt késedelmi
pótlékkal növelten vissza kell fizetnie. Ez az
alábbi esetekben érvényesül:
− a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven (nem adóéven) belül az
adózó a beruházást nem helyezi üzembe,
kivéve, ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás
következtében maradt el;
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− a tárgyi eszközt üzembe helyezésének
adóévében vagy az azt követő három
évben (szintén nem adóév) az adózó elidegeníti.
Elidegenítésnek a tárgyi eszköz értékesítése, apportálása, térítés nélküli átadása minősül. Ha az üzembe helyezett tárgyi eszköz
ily módon – 4 éven belül – kikerül az adózó
könyveiből, utoljára a kivezetést megelőző évre érvényesíthet adókedvezményt, a
hiteltörlesztés ezt követő időszakára már
nem.
3.2. A fejlesztési adókedvezmény
A fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez jellemzően „nagyobb jellegű” beruházás szükséges, amely természetesen
lehet akár egy új ingatlan (például egy termelő üzem) létesítése, vagy akár egy meglévő ingatlan bővítése is. A Tao. tv. 22/B. §
(1) bekezdésében felsorolt jogcímek közül
kifejezetten a kis- és középvállalkozásokra
vonatkozik az i) pont, amely szerint a jelenértéken legalább 500 millió forint értékű,
kis- és középvállalkozás által megvalósított
beruházás adókedvezmény igénybevételére jogosít. Mindemellett a Tao. tv. 22/B. §
(1) bekezdés további pontjaiban felsorolt
más jogcímen is vehetnek igénybe a kis- és
középvállalkozások adókedvezményt, így
például a jelenértéken legalább 100 millió
forint értékű, szabad vállalkozási zóna területén megvalósított beruházás, vagy jelenértéken legalább 100 millió forint értékű,
korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló
beruházás. Értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül igénybe vehető a munkahelyteremtést szolgáló beruházás.
Az említett jogcímeken igénybe vehető fejlesztési adókedvezmény igénybevételének
feltétele, hogy a beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön,
amelyet
aa) kis- és középvállalkozás valósít meg,
vagy
ab) Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép- Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban
nagyvállalkozás valósít meg; vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet a Közép-Magyarország régió
kormányrendeletben meghatározott támogatható településein nagyvállalkozás
valósít meg.
A fejlesztési adókedvezmény bejelentés,
vagy pedig engedély alapján vehető igénybe.

A bejelentést a beruházás tervezett megkezdése előtt kell az adópolitikáért felelős
miniszter részére megtenni a fejlesztési
adókedvezményről szóló 165/2014. (VII.
17.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti tartalommal. Azon eseteket, amikor az
adókedvezmény érvényesítéséhez az Európai Bizottság engedélyén alapuló kormányhatározat szükséges, a Tao. tv. 22/B. § (2a)
bekezdése tartalmazza.
Az említett kormányrendelet 4. §-a további, az adókedvezmény igénybevételéhez
szükséges feltételeket ír elő. Így például a
kis- és középvállalkozások 500 millió forint
értékű beruházása, illetve a jelenértéken
legalább 100 millió forint értékű, szabad
vállalkozási zóna területén megvalósított
beruházás esetén az adókedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy az adózó a
beruházás részét képező valamennyi tárgyi eszközt üzembe helyezze és a kötelező
üzemeltetési időnek eleget tegyen. Kis- és
középvállalkozások esetén ez legalább három év.
Az adózó az adókedvezményt a beruházás
üzembe helyezését követő adóévben –
vagy döntése szerint a beruházás üzembe
helyezésének adóévében – és az azt követő
tizenkét adóévben, legfeljebb a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő tizenhatodik adóévben veheti
igénybe [Tao. tv 22/B. § (6) bekezdés]. Az
adókedvezmény a Tao. tv. 23. § (2) bekezdése alapján a számított adó 80%-áig érvényesíthető.
3.3. Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye
2017. január 1-jétől adókedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat
szolgáló eszközberuházás megvalósítása
és üzemeltetése esetén [Tao. tv. 22/E. §].
Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak az energiahatékonyságról szóló
2015. évi LXXVII. törvény szerinti energiahatékonyság növekedését eredményező
beruházás minősül, amely révén a végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor [Tao.
tv. 4. § 11a. pont].
Az adókedvezmény 1+5, azaz 6 adóévben
vehető igénybe, amelynek kezdő időpontja
az adózó döntésétől függően a beruházás
üzembe helyezésének adóéve, vagy pedig
az azt követő adóév. Az adókedvezmény
mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes
állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költsége 30 százalékának megfelelő mértéket,
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Negyedéves adóelőleg gyakoriságnál (az
előző évi fizetendő adó legfeljebb
5 millió forint)

Havi adóelőleg gyakoriságnál (az előző évi
fizetendő adó összege meghaladja az
5 millió forintot)

I. negyedév

az éves adóelőleg 10%-a

az éves adóelőleg 3,3%-a

II. negyedév

az éves adóelőleg 20%-a

az éves adóelőleg 6,6%-a

III. negyedév
IV. negyedév

az éves adóelőleg 30%-a
az éves adóelőleg 40%-a

az éves adóelőleg 10%-a
az éves adóelőleg 13,4%-a

de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatási intenzitás a
kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető, azaz a támogatás mértéke 50, illetve 40 százalék lehet. Elszámolható költségnek
− az energiahatékonysági beruházás célját
szolgáló, a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág
Szt. szerinti bekerülési értéke minősül,
amennyiben a beruházás összköltségén
belül az energiahatékonysági célokat
szolgáló beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatóak, vagy
− az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás részét képező
tárgyi eszköz, immateriális jószág Szt.
szerinti bekerülési értékének az a része
minősül, amely egy hasonló, kevésbé
energiahatékony beruházáshoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely
kevésbé energiahatékony beruházást az
adózó az itt említett adókedvezmény és
a beruházáshoz igénybe vett más állami
támogatás hiányában hitelt érdemlően
végrehajtott volna.
4. Eljárási kötelezettségek, különösen a
mezőgazdasági ágazatba sorolt adózó társasági adóelőleg fizetése
A társasági adó egy éves elszámolású adó,
amelyről az elszámoló bevallást (általános
esetben a ’29 jelű nyomtatványt) az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig
kell benyújtani. Ez a határidő a naptári éves
adózóknál az adóévet követő év május 31-e.
Bizonyos esetekben ettől eltérően soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak,
így például akkor, ha átalakul, egyesül, szétválik, vagy pedig a végelszámolási eljárás
megindulása miatt.
Az adóév során a társasági adóalanyoknak előleg-fizetési kötelezettsége van. Az
adóelőleg mértékét az adóévet megelőző
adóév fizetendő adójának összege határozza meg. Ha ugyanis a megelőző adóév
időtartama 12 hónap volt, akkor a megelőző adóévi fizetendő adó egyben az éves
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adóelőleg összege is. Amennyiben az adóévet megelőző adóév rövidebb volt, mint 12
hónap, úgy a fizetendő adó évesített összegét kell figyelembe venni.
Az adóelőleg gyakorisága tekintetében – a
mértékéhez hasonlóan – az előző évi fizetendő adó összege irányadó. Abban az
esetben, ha az előző adóévi fizetendő adó
- meghaladja az 5 millió forintot, úgy havonta
- legfeljebb 5 millió forint, úgy háromhavonta
kell az adózónak adóelőleg fizetnie. Ez azt
jelenti, hogy a fentiek szerint meghatározott adóelőleg összegét attól függően kell
felosztani tizenkettő vagy négy egyenlő
részletre, hogy mennyi volt az adózó előző
adóévi fizetendő adója.
Speciális szabályok érvényesülnek – az általuk végzett tevékenység idényjellegére
tekintettel – a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatba, a halászati ágba sorolt
adózóknál. Esetükben ugyanis az adóelőlegeket nem egyenlő részletekben (1/12-ekben vagy 1/4-ekben) kell megfizetni. A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazatba,
illetve a halászati ágba sorolt adózóknál az
adóelőleg-fizetés mértékét az alábbi táblázatban mutatjuk be.
Az adóelőleg-fizetési kötelezettséghez
adóelőleg-bevallási kötelezettség is kapcsolódik. Az adózónak társasági az adóbevallással egyidejűleg az adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első
napjával kezdődő 12 hónapos időszakra
(ún. keresztféléves rendszerben) társasági
adóelőleget kell bevallania az esedékességi
időre eső összeg feltüntetésével. Ez a naptári éves adózóknál – a társasági adóbevallás május 31-ei esedékességére tekintettel
– a július 1-jétől következő év június 30-ig
tartó időintervallumot jelent.

a 2017. évről (2018. május 31-éig benyújtott) 1729-es számú bevallásban feltüntetettek szerint.
A fentiek szerinti kiszámított összegű és
bevallott adóelőleg megfizetésének határideje az Art. rendelkezései értelmében az
alábbiak szerint alakul:
− havi gyakoriság esetén minden hónap
20. napjáig
− negyedéves gyakoriság esetén a negyedévet követő hó 20. napjáig (általános esetben: október 20., január 20.,
április 20., július 20.)
Azon adózók, amelyeknek az adóévet megelőző évben – az éves szintre számított nettó árbevétele – a 100 millió forintot meghaladta, ún. adóelőleg-kiegészítésre, más
szóval feltöltésre kötelesek. E kötelezettség azt jelenti, hogy az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig (általános esetben
december 20-áig) az addig megfizetett
előleg összegét az éves fizetendő adóra ki
kell egészíteni. A felöltési kötelezettséghez bevallási kötelezettség is kapcsolódik,
a jelzett időpontig a ’01 jelű bevalláson be
kell vallani az adóelőleg-kiegészítés ös�szegét.
A feltöltésre kötelezett adózók esetén az
adóelőleggel összefüggésben jelölt fizetési határidők annyiban módosulnak, hogy
az utolsó havi, negyedévi adóelőleget a
feltöltéssel egyidejűleg, az adóév utolsó
hónapjának 20. napjáig kell megfizetni. E
rendelkezés gyakorlatilag a negyedéves
adóelőleg-fizetők számára jelent az utolsó
negyedévi adóelőleg tekintetében előrehozott fizetési határidőt, hiszen az egyébként
január 20-ig esedékes adóelőleget egy hónappal korábban december 20-ig meg kell
fizetni.
dr. Németh Nóra

Így például egy folyamatosan működő
naptári éves adózó a 2018. adóév első félévében még a 2016-os évről (2017. május
31-éig) benyújtott 1629-es számú bevallásban feltüntetettek szerint fizeti az adóelőleget, a 2018. adóév második félévében már
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V. A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK
AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
A mezőgazdasági termelést értékesítés céljából folytató magánszemélyek – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 5. és
6. §-aiban megfogalmazottakból következően – áfa adóalanynak minősülnek, feltéve,
hogy a saját nevükben termékértékesítést,
szolgáltatásnyújtást végeznek. Nem áfa
adóalanyként végzik a tevékenységüket
azok a mezőgazdasági termelők, akik közös
őstermelésben, vagy családi gazdaságban
oly módon végeznek tevékenységet, hogy
annak nem része a mezőgazdasági termék –
saját nevükben – ellenérték fejében történő
értékesítése (illetve mezőgazdasági szolgáltatásnak a saját név alatt, ellenérték fejében
nyújtása). Így például nem áfa adóalanyként
végzik a tevékenységüket azok a magánszemélyek, akik családi gazdaság tagjaként
saját nevükben nem végeznek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, azt kizárólag
a családi gazdálkodó végzi a saját nevében.
A mezőgazdasági tevékenységet végző
adóalanyok az általános forgalmi adó rendszerében speciális helyet foglalnak el, mezőgazdasági tevékenységük áfával kapcsolatos szabályait a különös szabályok között
találjuk meg az Áfa törvény XIV. fejezetében,
ezen kívüli egyéb tevékenységük pedig az általános szabályok alá tartozik.
A szabályozás során a cél az volt, hogy a
mezőgazdasági termelők áfa elszámolási
szabályait az egyszerűség jellemezze, a lehető legkevesebb adminisztrációval járjon,
és ha a termelő a felvásárló felé értékesíti a
megtermelt terményét, illetve nyújtja szolgáltatását, akkor ezen tevékenysége tekintetében bevallási, adófizetési kötelezettség
ne terhelje.
A mezőgazdasági tevékenységet végzők
sokszor tévhitben vannak áfa alanyiságuk
tekintetében, mert az a tény, hogy ők bizonyos esetekben a különös szabályok alá
tartoznak és e tevékenységük tekintetében
nem kötelezettek adóbevallásra, adófizetésre, nem azt jelenti, hogy nem alanyai az
áfának. Az a mezőgazdasági tevékenységet
végző személy, aki saját nevében, bevétel
elérése érdekében gazdasági tevékenységet (üzletszerűen, vagy rendszeresen) folytat, azaz értékesít, vagy szolgáltatást nyújt,
alanyává válik az áfának, de bizonyos feltételek fennállása esetén az Áfa törvény XIV.
fejezete alá tartozhat. Ez a különös jogállás
főszabályként illeti meg az Áfa törvény alkalmazásában mezőgazdasági tevékenységnek
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minősülő tevékenységet végző adózót, aki
ilyen esetben nem kötelezett adófizetésre,
de ugyanakkor nem vonhat le adót sem az
ezen tevékenysége érdekében történt beszerzésekben előzetesen felszámított adó
tekintetében. Amennyiben mezőgazdasági
tevékenysége tekintetében nem kívánja
ezen különös jogállást alkalmazni, akkor
arról az adóhatósághoz tett bejelentésével
lemondhat, és akkor ez a tevékenysége is az
általános szabályok szerint adózik az áfában.
Az ilyen adózó ún. kompenzációs felárra
jogosult, amelynek mértéke eltér az áfa
normál mértékétől, jellemzően annál alacsonyabb. A kompenzációs feláras rendszer
nagyon méltányos szempontok szerint lett
kialakítva: a termelő a kompenzációs felárat úgy kapja meg a felvásárlótól, hogy neki
abból semmit nem kell befizetnie a költségvetésbe. Fontos azonban, hogy az ilyen termelő a felvásárló felé történő értékesítése
után nem fizet, de nem is vonhat le áfát az
ezen tevékenysége érdekében történő beszerzései után.
Egy általános szabályok szerint adózó,
nyereséget realizáló vállalkozás esetében
az árrésre (haszonra) eső áfa mindig befizetendő adót eredményez, ami azt jelenti,
hogy a nyereséges vállalkozás mindig befizető pozícióban lenne. A mezőgazdasági
tevékenységet folytató, különös jogállású
termelő pedig a mellett, hogy biztosan realizál valamennyi nyereséget (hiszen ellenkező
esetben előbb, vagy utóbb tönkremenne),
még sincs „áfa” befizető pozícióban, hanem
mindig megtarthatja a kompenzációs felár összegét. Az általános szabályok szerinti
rendszerben ez olyan adóalanynak felel
meg, mint aki mindig visszaigénylő pozícióban van.
A felvásárlótól egy, az áfa általános kulcsánál kisebb kulccsal számított összegre jogosult (kompenzációs felár), amelyet azonban nem kell befizetnie a költségvetésbe.
A felvásároló ugyanakkor a mezőgazdasági
termelő részére kifizetett kompenzációs
felár összegét az Áfa törvény rendelkezései
szerint levonható adóként a bevallásába beállíthatja, amennyiben a tevékenysége után
egyébként adólevonásra jogosult.
Az Áfa törvény 201. § (2) bekezdése alapján
a kompenzációs felár mértéke a kompenzációs felár alapjának:
• 12 százaléka az Áfa törvény 7. számú
melléklet I. részének A. pontjában felsorolt termékek esetében,

• 7 százaléka a 7. számú melléklet I. részének B. pontjában felsorolt termékek, valamint a 7. számú melléklet II. részében
felsorolt szolgáltatások esetében.
1. A különleges jogállására jogosult mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany
Ki lehet az a különleges jogállására jogosult
személy, aki a mezőgazdasági tevékenysége
tekintetében különös szabályok alkalmazására jogosult.
Alapvető feltétele a mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany különös jogállásúvá minősülésének az, hogy belföldön gazdasági céllal letelepedett legyen (1).
Az Áfa törvény 197. § (1) bekezdésének
szövegéből következően a különös jogállás csak a mezőgazdasági tevékenységet
egészben vagy meghatározó részben folytató adóalanyokra (2) vonatkozik. Csak az
Áfa törvény 7. sz. mellékeltében felsorolt
saját termelésű termények, illetve saját
gazdaságban tenyésztett állatok felvásárló
felé történő értékesítése, illetve a szintén
ott felsorolt, saját vállalkozásában nyújtott
mezőgazdasági szolgáltatás nyújtása esetében illeti meg az adóalanyt, azaz az Áfa
törvény alkalmazásában ezek a termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások minősülnek
mezőgazdasági tevékenységnek.
Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet végző a felsorolt terményeket értékesíti, de azokat nem saját maga termelte
(hanem például csak gyűjtötte), illetve a
terményeket nem felvásárló felé értékesíti,
hanem a fogyasztók felé, vagy másik különös jogállású mezőgazdasági tevékenységet
végző részére, akkor nem illeti meg a kompenzációs felár, ez esetben az ügylet az Áfa
törvény általános szabályai szerint ítélendő
meg, és az ügyletet is az általános szabályok
szerinti áfa fizetési kötelezettség terheli.
Az Áfa törvény mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó szabályozásának „meghatározó részben” meghatározásának megfelelő
adóalanynak az olyan adóalany minősül,
akinek az Áfa törvény 198. §-a szerinti mezőgazdasági tevékenységből származó éves
bevétele meghaladja az egyéb – áfa szempontból nem mezőgazdaságinak minősülő
– tevékenységéből származó éves bevételét. Ezen kívül túlnyomó részben, illetve
„meghatározó részben” mezőgazdasági
tevékenységet végző adóalanynak minősül
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az az adóalany is, aki az előzőekben említett kritériumot ugyan nem teljesíti, de az
egyéb, ún. nem mezőgazdasági tevékenysége során realizált éves bevétele nem haladja meg az alanyi adómentesség választására
jogosító 6 millió forintos felső értékhatárt.
Az Áfa törvény 198. § (1) bekezdése alapján
a XIV. fejezet alkalmazásában mezőgazdasági tevékenységnek minősül:
- a 7. számú melléklet I. részében felsorolt
termékek termelése és feldolgozása, feltéve, hogy azt az adóalany saját vállalkozásában végzi,
- a 7. számú melléklet II. részében felsorolt
szolgáltatások nyújtása, feltéve, hogy
azok teljesítéséhez az adóalany saját
vállalkozásának tárgyi eszközeit, egyéb
termelési eszközeit és tényezőit használja, egyéb módon hasznosítja, amelyek
rendeltetésük szerint szokásosan az előző pontban említettek megvalósítását
szolgálják,
- és az előzőekben felsorolt tevékenysége
után kompenzációs felár megtéríttetésére tarthat igényt.
Az Áfa törvény 197. § (1) bekezdése szerinti
feltétel teljesülésének vizsgálata során, minden mezőgazdasági tevékenységet folytató
adóalanynak a tárgyév végén a következő
évre (tevékenységét kezdő adóalanynál pedig a tárgyévre, illetve év közbeni kezdésnél
az évből még hátralévő időre) ésszerűen
várható tevékenységi jellemzői alapján kell
eldöntenie, hogy megilleti-e a különleges
jogállás.
Az Áfa törvény XIV. fejezetének eltérő
rendelkezése hiányában, az olyan adóalanynak, aki jogos várakozása alapján indokoltan
ítélte úgy, hogy tevékenysége szerint a különleges jogállás megilleti, év közben nem
kell áttérnie az Áfa törvény XIV. fejezetében
meghatározott adózási módról más adózási módra, ha év közben a tényleges adatok
alapján már nem minősül „meghatározó
részben” mezőgazdasági tevékenységet
végzőnek. Áfában az általános szabályok
szerinti áttérésre ugyanis csak a következő
év elejétől kötelezett.
Amennyiben egy adóalany például a 2015.
év adatai alapján nem minősül egészben
vagy meghatározó részben mezőgazdasági
tevékenységet folytató adóalanynak és ez
által nem illeti meg a különleges jogállás,
2017. december 31-g köteles bejelenteni az
adóhatóságnak azt a tényt, hogy 2018. évben nem különleges jogállású mezőgazdasági termelőként fog adózni a mezőgazdasági
tevékenysége után. Az adóalany az Áfa tv.
új, 197. § (4) bekezdése alapján a XIV. fejezet szerinti különleges jogállásáról való lemondását előzetesen az ezután kihirdetésre
kerülő Adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet (Adóig. vhr.)
változás-bejelentésre vonatkozó szabályai
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szerint, a választás szerinti általános adózási
mód megszűnéséről (azaz, hogy megint különös jogállású lesz) a tárgyévet megelőző
naptári év utolsó napjáig (december 31-ig)
nyilatkozik az állami adó- és vámhatóságnak.
Amennyiben az adóalany a kompenzációs rendszer alkalmazási feltételeinek nem
felel meg, akkor sem jogosult a kompenzációs rendszert alkalmazni, ha az ehhez
kapcsolódó bejelentési kötelezettségét elmulasztja!
A mezőgazdasági tevékenységet folytató
adóalany kompenzációs felárra jogosultságának további feltétele, hogy az adóalany
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.) szerint mikro
és önálló vállalkozásnak minősíthető legyen (3). Az olyan adóalany, amely egy másik vállalkozásban legalább 25%-os tulajdoni
hányaddal rendelkezik, a Kkv. szerint nem
önálló vállalkozás, így a kompenzációs felárra jogosultság feltételeinek nem felel meg.
Az önálló vállalkozásnak minősülés szempontjából főszabály szerint a július elsejei
állapotot kell figyelembe venni.
A mezőgazdasági tevékenységet egészben
vagy meghatározó részben folytató adóalany, aki a Kkv. rendelkezései szerint egyúttal mikro- és önálló vállalkozás is, vagy annak
minősülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna,
és gazdasági céllal belföldön telepedett le,
gazdasági célú letelepedés hiányában pedig
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye
van belföldön, jogosult a mezőgazdasági
tevékenysége tekintetében a különös jogállásra és így kompenzációs felár igénylésére.
Amennyiben az adóalany a tárgyév július 1.
napján már nem minősül mikro- és önálló
vállalkozásnak, akkor különös jogállása - az
egyéb feltételek teljesülésétől függetlenül
- legkésőbb a tárgyév december 31. napjával megszűnik, ez esetben is igaz az, hogy
a különös jogállásnak a jogszabály erejénél
fogva történő megszűnésének évét követő második naptári év végéig az adóalanyt
nem illeti meg a különös jogállás.
Az Áfa törvény alkalmazásában az adóalanyként végzett gazdasági tevékenysége szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a
tevékenységet egyéni vállalkozói igazolvány
és/vagy őstermelő igazolvány alapján végzi-e, a magánszemély az egyéni vállalkozói
igazolvány és az őstermelői igazolvány szerinti tevékenységét ugyanazon áfa adóalanyisága keretében végzi.
Speciális eset a családi gazdaságban
végzett mezőgazdasági tevékenység. Áfa
alanynak a fentebb ismertetettek alapján
az a személy minősül, aki saját nevében
gazdasági tevékenységet végez. Családi gazdaság esetében a közreműködő családtagok
együtt termelnek, de az értékesítés tekintetében nem feltétlenül kell valamennyi

családtagnak saját nevében értékesítőnek
is lennie. Amennyiben közülük csak egy családtag értékesít saját nevében, akkor ő az
aki az áfa alanya lesz, azaz neki kell az Áfa
törvény szerinti áfa-alanyként bejelentkeznie, így a családi gazdaság összes bevétele
tekintetében ő tekintendő az áfa alanyának.
Ez azt is jelenti, hogy ennek a személynek
kell megfelelnie a különös jogállás feltételeinek, de azt is jelenti, hogy – amennyiben a
családi gazdaság a kompenzációs rendszerben szeretne értékesíteni – maguk közül a
családtagoknak azt célszerű kiválasztani
saját nevében értékesítő személynek, aki
megfelel a különös jogállás feltételeinek.
A mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany azonban saját döntése alapján – az
Áfa törvény 197. § (1) bekezdés és (3) bekezdés a) pontban foglaltaknak megfelelően – év közben is bármikor lemondhat különleges jogállásáról, azonban ez esetben a
lemondás évét követő második naptári év
végéig az adóalanyt nem illeti meg a különös jogállás.
Az olyan adóalany, aki a tárgyév végére, a
tárgyév adatai alapján olyan adózóvá válik,
aki a különös adózási mód valamely feltételének nem teljesülése okán a tárgyévet
követő adóévben már nem minősülhet különös jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak, azaz a különös
adózási mód alkalmazására már nem jogosult, ezt a tényt, mint az adókötelezettséget
érintő változást, 2018. január 1-jétől nem az
adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 23. §
(1) bekezdése, hanem az Áfa tv. 197. § (4)
bekezdése, valamint a későbbiekben kihirdetésre kerülő új, Adóigazgatási eljárás
részletszabályairól szóló kormányrendelet
(Adóig. vhr.) szabályai szerint jelenti be.
A változás bejelentés szabályai szerint
kell eljárnia az esetben is, ha azért nem járhat el a továbbiakban különleges jogállású
adóalanyként, mert arról saját akaratából –
akár év közben is – lemondott.
2. A kompenzációs felár rendszere és annak érvényesítése
A különleges jogállású mezőgazdasági termelő tehát, az Áfa törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén jogosult
ezen különös szabályok alkalmazására, és
ennek keretében a felvásárlótól, a feléje
történő értékesítések esetében kompenzációs felárra tarthat igényt. A kompenzációs
felárat tehát a felvásárló fizeti a termelő részére, aki ezt megtartja a vételár részeként,
a felvásárló azonban levonható adóként
érvényesítheti, amennyiben az adólevonás
egyéb feltételeinek is megfelel.
A különleges jogállású mezőgazdasági termelő számla adására a felvásárló felé csak
akkor kötelezett, ha a felvásárló másik tag-
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államban, vagy harmadik országban letelepedett adóalany, illetve a belföldön letelepedett felvásárló felé akkor, ha az nem állít
ki részére felvásárlási okiratot. Amennyiben
a termelőnek az előzőek okán a különleges
jogállás keretében történő értékesítéséről
számlát kell kiállítania, akkor abban az adó
alapja helyett a kompenzációs felár alapját,
áfa helyett a kompenzációs felárat köteles
feltüntetni.
Alapesetben azonban a különleges jogállású mezőgazdasági termelő felvásárló felé
belföldön történő értékesítésének a felvásárlási okirat a bizonylata, amelyet a belföldön letelepedett felvásárló köteles kibocsátani, és annak egy példányát a termelő
részére átadni.
Az Áfa törvény 204. § (1) bekezdése szerint
a felvásárló az általa megfizetett kompenzációs felárat, mint előzetesen felszámított
adót veheti figyelembe, és mint a termék
beszerzője, szolgáltatás igénybevevője –
amennyiben az adólevonás egyéb feltételeinek is megfelel – arra adólevonási jogot
alapíthat. Az adólevonási jog gyakorlására
egyebekben az előzetesen felszámított adó
levonására vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
 az adólevonási jog a kompenzációs felárral növelt ellenérték maradéktalan
megtérítésekor keletkezik,
 a 202. § (2) bekezdésének a) pontjában
említett esetben az adólevonási jog
gyakorlásának tárgyi feltétele az, hogy
az adóalany személyes rendelkezésére
álljon az általa kibocsátott felvásárlási okirat egyik (az Áfa törvény szerint a
másolati) példánya.
A gyakorlatban azonban – a termelők elmondása szerint – a felvásárlók szeretik
megtartani maguk számára a felvásárlási
okirat eredeti példányát, mivel, mint az általuk érvényesítendő adólevonási jog bizonylataként úgy gondolják jobb, ha az eredeti
bizonylattal rendelkeznek, a termelők pedig
feltehetően csak a bevétel elszámoláshoz
hasznosítják azt, amihez a másolat is elegendő a felvásárlók szerint.
A különös jogállású termelő csak ezen tevékenysége keretében jogosult a különös
elszámolási mód alkalmazására és a kompenzációs felárra, egyéb tevékenysége keretében (pl. e mellett függöny karnist gyárt
és értékesít), illetve, ha nem felvásárló felé
(pl. a lakosság felé a piacon, vagy üzletben)
értékesíti a mezőgazdasági tevékenysége
keretében megtermelt terményeket, nevelt
állatokat, akkor az Áfa törvény általános szabályai szerint kötelezett az áfa elszámolására, bevallására és adó fizetésére.
A kompenzációs rendszert alkalmazó
adóalany csak a belföldön teljesített ügylete után kaphat kompenzációs felárat.
Így például nem részesülhet kompenzációs
felárban a magyar szabályok szerint az adó-
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alany, ha az általa termelt terményt másik
tagállamba viszi ki és ott a piacon értékesíti.
A kompenzációs rendszert alkalmazó
adóalany csak olyan adóalanytól, és nem
adóalany külföldi jogi személytől kaphat
kompenzációs felárat, aki nem alkalmaz
kompenzációs rendszert, illetve saját államának joga szerinti, ennek megfelelő adózást.
A kompenzációs rendszert alkalmazó
adóalany a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésével válik jogosulttá a
kompenzációs felárra. Bár az Áfa törvény
a kompenzációs felár érvényesítését több
helyen kompenzációs felár áthárításként
nevesíti, az áfa rendszerében megszokott
„áthárítás” a kompenzációs felár tekintetében az esetek döntő többségében nem
történik, hiszen a kompenzációs rendszert
alkalmazó adóalany kompenzációs felárat
jellemzően akkor számlázhat, ha a felvásárló olyan (belföldön áfa adóalanyként nem
regisztrált) külföldi személy, akivel szemben
kompenzációs felár érvényesíthető.
3. Különös jogállásról lemondás
A mezőgazdasági tevékenységet végző különös jogállású adóalany a különös jogállásáról bármikor lemondhat, akár év közben
is. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban a mezőgazdasági tevékenysége keretében is az
általános szabályok szerint adózik.
Az Áfa törvény 197. § (3) bekezdése alapján, abban az esetben, ha az adóalany
- él a választás jogával és lemond a különös jogállásáról, vagy
- jogállása a különös jogállás feltételeinek
megváltozása folytán megszűnik, akkor
a választás, illetőleg a megszűnés évét
követő második naptári év végéig az adóalanyt nem illeti meg az e fejezetben szabályozott jogállás, azaz nem térhet vissza ebbe
a rendszerbe.
4. Az adófizetésre kötelezett személye
Az Áfa törvény főszabálya szerint – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az adót a
teljesítésre kötelezett adóalany fizeti. Kompenzációs feláras rendszerben azonban a
törvény úgy rendelkezik, hogy a teljesítésre
kötelezett nem fizet adót, részére a felvásárló kompenzációs felárat fizet, amit levonásba is helyezhet, az adólevonás feltételeinek
teljesülése esetén.
Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy
a mezőgazdaság területén 2012. július 1-je
óta létezik egy speciális áfa fizetési szabály,
az ún. fordított adózás, amely esetében az
Áfa törvény 142. § (1) bekezdés i) pontja
alapján, az adót a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője fizeti az Áfa törvény
6/A. számú mellékletben felsorolt termékek
értékesítése esetében. Az Áfa törvény 2014.
január 1-je óta hatályban lévő rendelkezés
módosítása értelmében a gabonaszektort

érintő fordított adózásra vonatkozó, eredetileg 2014. június 30-ig meghirdetett határidőt annak módosításával 2018. december
31-ig kiterjesztette.
Ugyanakkor a 142. § (8) bekezdése kimondja, hogy a fordított adózás nem alkalmazható a XIV. fejezetben szabályozott különös
jogállású, mezőgazdasági tevékenységet
folytató adóalanynak e tevékenysége körébe tartozó termékértékesítésére és termékbeszerzésére.
Kompenzációs feláras rendszerben történő értékesítés esetén tehát az előbbiekben
ismertettek szerint kell eljárni, az általános
szabályok szerint adózó tevékenység esetében, amennyiben a vevő esetében fennállnak a fordított adózás feltételei (rá tud
fordulni az adózás, mert adófizetésre kötelezett adóalany a vevő), akkor a 6/A. mellékeltben felsorolt termékek értékesítése
esetében az ügylet utáni adót a vevő fizeti.
A fordított adózás hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek köre a kiadvány mellékletében szerepel. Átkerült a régi Art-ból az
Áfa tv. 142. § (9) bekezdésébe a 6/A. mellékletben szereplő fordított adózás alá tartozó
mezőgazdasági termékek értékesítésére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség, az
erre szolgáló Nyilatkozat tartalma pedig az
Áfa tv. 6/C. mellékletébe. 2018. december
31-én azonban, amikor a tervek szerint a
mezőgazdasági termények fordított adózása
megszűnik, akkor ezen rendelkezés és a 6/C.
melléklet is hatályát veszti.
A fentebb ismertetett rendszerek egymás
mellett élhetnek, azaz egy mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany egy
személyben lehet kompenzációs feláras
rendszerben értékesítő a felvásárló felé,
ugyanakkor a nem felvásárló, de adóalany
(esetleg egy másik kompenzációs feláras
vevő) felé történő értékesítés esetén lehet
fordítottan adózó értékesítő adóalany, és e
mellett a magánszemély vevők felé a piacon
történő értékesítése esetében lehet általános szabályok szerint, de egyenesen adózó.
Mindezen szabályok alkalmazhatósága attól
függ, hogy teljesülnek-e az adott elszámolási rend feltételei az adóalany esetében.
5. A felvásárlási okirat
A mezőgazdasági tevékenységet folytató,
különleges jogállású adóalanytól az Áfa
törvény mellékletében meghatározott saját
előállítású, feldolgozású terméket vásárló,
szolgáltatást igénybevevő – nem különleges
jogállású – belföldön nyilvántartásba vett
adóalanyt felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettség terheli.
Belföldi adóalany felvásárlónak akkor nem
kell kompenzációs felárat fizetnie (és felvásárlási jegyet kibocsátani az ügyletről), ha a
felvásárló maga is kompenzációs felárra jogosult adóalany.
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A felvásárlási okirat kötelező adattartalma a
következő:
- a felvásárlási okirat kibocsátásának kelte,
- a felvásárlási okirat sorszáma, amely azt
kétséget kizáróan azonosítja,
- a termék értékesítőjének, szolgáltatásnyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybe vevőjének
neve, címe és adószáma,
- az értékesített termék megnevezése, és az
annak jelölésére legalább az Áfa törvényben alkalmazott vámtarifaszám, továbbá
mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, továbbá mennyisége,
feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető,
- a teljesítés időpontja, ha az eltér a felvásárlási okirat kibocsátásának keltétől,
- a kompenzációs felár alapja, továbbá az
értékesített termékkompenzációs felár nélküli egységára, illetőleg a nyújtott
szolgáltatás kompenzációs felár nélküli
egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az
egységár nem tartalmazza,
- az alkalmazott kompenzációs felár mértéke,
- a kompenzációs felár összege,
- a termék értékesítőjének, szolgáltatás
nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
aláírása.
A felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettséget kizárólag a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője teljesítheti, a bizonylat
egyszerűsített adattartalommal nem bocsátható ki.
6. Számlázás
Amennyiben a kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany nem olyan belföldi adóalany
személy felé végez termékértékesítést,
szolgáltatásnyújtást, akitől kompenzációs
felárra tarthat igényt, úgy az általános szabályok szerint köteles az értékesítéseiről
bizonylatot – számlát, illetve nyugtát – kiállítani.
Az olyan adóalany tehát, aki a mezőgazdasági tevékenységére az Áfa törvény XIV. fejezetének előírásait alkalmazza, az Áfa törvény általános szabályai szerint kötelezett
számla, illetve nyugta kibocsátására. Mentesül azonban a számlaadási kötelezettség
alól az olyan ügylete tekintetében, amely
után kompenzációs felárra jogosult [vagyis
az ügylet megfelel az Áfa tv. 198. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltaknak és a
termék vevője, szolgáltatás igénybevevője
olyan adóalany, aki nem különleges jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató
adóalany], és a termék vevője, szolgáltatás
igénybevevője által kiállított felvásárlási okirat egy példányával rendelkezik.
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A kompenzációs felárra jogosító ügylete tekintetében sem mentesül azonban
a számlaadási kötelezettség alól az adóalany, ha a felé kompenzációs felár fizetésére köteles belföldi adóalany az ügyletről
nem bocsát ki felvásárlási okiratot, vagy
harmadik országbeli, illetve a Közösség
más tagállamában nyilvántartásba vett
adóalanynak kell felé kompenzációs felárat fizetnie.
A mezőgazdasági tevékenységet folytató,
különleges jogállású adóalanynak ezekről
a kompenzációs feláras ügyleteiről számlát
kell kibocsátania, azonban ez speciális adattartalmú számla: olyan számlát kell kibocsátania, amelyben adóalap helyett a kompenzációs felár alapját, adómérték helyett
a kompenzációs felár mértékét, áthárított
adó helyett az áthárított kompenzációs felárat kell szerepeltetnie.
Az Áfa törvény 202. § (1) bekezdése szerint
a mezőgazdasági tevékenységet folytató
adóalany a kompenzációs felárat terméke
értékesítésének, szolgáltatása nyújtásának
teljesítésével hárítja át, azaz a kompenzációs felár áthárítása a terménynek a termelő
általi átadásával és a felvásárlónak a kompenzációs felárat is tartalmazó ellenérték
megfizetésével valósul meg.
Az Áfa törvény 202. § (2) bekezdés a)
pontja alapján a kompenzációs felár áthárításának dokumentálása és a felvásárló
adólevonási joga gyakorlásának biztosítása
érdekében a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany termékértékesítése,
szolgáltatásnyújtása belföldön nyilvántartásba vett olyan adóalany részére történik,
aki/amely egyúttal nem mezőgazdasági
tevékenységet folytató adóalany, akkor a
termelőnek személyesen rendelkeznie kell
a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője (felvásárló) által a termelő nevére
szólóan, magyar nyelven kibocsátott, az
ügylet teljesítését tanúsító felvásárlási okirat példányával. A felvásárlási okirat kibocsátásnak kötelezettsége tehát a felvásárlót terheli.
Az Áfa törvény 202. § (2) bekezdés b)
pontjában szereplő, a 202. § (2) bekezdés a)
pont alá nem tartozó más személy, szervezet fogalmába beletartozik az a felvásárló,
aki nem köteles felvásárlási jegyet kibocsátani, de az is, akinek ez kötelezettsége lenne, de mégsem teszi azt meg. Amennyiben
a felvásárló nem hajlandó felvásárlási jegyet
kibocsátani, akkor a termelő nem mentesül
a számlakibocsátási kötelezettség alól, és a
202. § (2) bekezdés b) pontja szerinti speciális adattartalmú számla kibocsátására
kötelezett.
Az Áfa törvény 202. § (2) bekezdés a)
pontja azt mondja ki, hogy, amennyiben a
termelő rendelkezik ilyen felvásárlási okirattal, akkor egyúttal mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól. Ez álláspontunk szerint azt is jelenti egyben, hogy

a különleges jogállású termelő csak akkor
mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, ha nem mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany részére történő
értékesítés esetén az átvevőtől felvásárlási
jegyet kap. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, akkor ugyanúgy, mint pl. az olyan átvevő esetében, aki belföldön áfa alanyként
nincs regisztrálva, a felvásárló felé történő
termékértékesítés esetén nem mentesül a
számlakibocsátási kötelezettség alól.
A hivatkozott törvényi rendelkezés lényegében a különleges jogállású adóalany bizonylat (számla, nyugta) kibocsátási kötelezettségét hangsúlyozza, mely kötelezettség
minden olyan ügylete tekintetében terheli,
amelynek nem felvásárlási okirat az alapbizonylata.
Ebből következően abban az esetben,
ha a felvásárló – annak ellenére, hogy csak
felvásárlási okirat alapján gyakorolhat adólevonási jogot – nem bocsát ki felvásárlási
okiratot, a különleges jogállású adóalanyt
számlaadási kötelezettség terheli. A felvásárlási okirat kibocsátásának elmaradása a
különleges jogállású adóalanynak a kompenzációs felárra való jogosultságát nem
befolyásolja.
Fentiekkel kapcsolatosan javasolt az állami adóhatóság honlapján (nav.gov.hu) megtalálható 18. számú információs füzet 5.3.1
pontjának áttanulmányozása is.
A termelő által, a felvásárlási okirat helyett történő számlakibocsátás akkor nem
hátrányos a belföldi felvásárló számára, ha
ő egyébként a kompenzációs felár levonására nem jogosult. Feltételezhetően a szóban
forgó felvásárlót nem illeti meg a kompenzációs felár levonásának joga, vagy megilleti
ugyan, de nem kíván élni vele, vagy az egész
felvásárlást el kívánja titkolni a felvásárolt
termény további útjának követhetetlensége
érdekében.
Az Áfa törvény 202. § (2) bekezdés b)
pontja alapján, ha a különleges jogállású
termelő termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása a 202. § (2) bekezdés a) pont alá
nem tartozó más személy, szervezet részére
történik, számlakibocsátási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy
- az adó alapja, az értékesített termék
adó nélküli egységára vagy a nyújtott
szolgáltatás adó nélküli egységára (ha
az természetes mértékegységben kifejezhető), valamint – ha az egységár azt
nem tartalmazza – az alkalmazott árengedmény helyett, a kompenzációs felár
alapját,
- az alkalmazott adó mértéke helyett az
az Áfa törvény 201. § (2) bekezdése szerinti kompenzációs felár mértékét (7
vagy 12%),
- az áthárított adó helyett az áthárított
kompenzációs felárat
tünteti fel.
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Amennyiben van fordítottan adózó termékértékesítése a termelőnek, akkor a tekintetben olyan számlát kell kibocsátania, mely
fizetendő adót nem tartalmaz, és a számlán
fel kell tüntetnie azt a tényt, hogy az ügylet
tekintetében az adó megfizetésére a vevő
kötelezett.
Az általános szabályok alá tartozó értékesítései tekintetében azonban normál számla
kibocsátására kötelezett, ez alól kivétel, pl.
ha a piacon magánszemélynek értékesít, és
a vevő nem kér számlát (hiszen ott helyszínen egy összegben megtörténik a fizetés),
mert akkor elegendő a részére nyugtát kibocsátani. Téves az az álláspont, hogy a piacon
a termelőnek nem kell semmilyen bizonylatot kiállítania!
A piaci, asztalon történő értékesítés esetében nem kötelezett a termelő a pénztárgéphasználatra, elegendő a kézi nyugta
kibocsátása. Ellenben, amennyiben üzlethelyiségben értékesíti a portékáját, az üzlethelyiségben a nyugtaadási kötelezettségének csak pénztárgéppel tehet eleget,
tekintettel arra, hogy tevékenysége folytán
a kötelezettek körébe tartozik a 48/2013.
(XI. 15.) NGM rendelet 1. sz. mellékletében
foglaltak alapján, amennyiben azt üzletnek
minősülő helyiségben folytatja.
Így például, az a mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany, aki a piacon a nem
adóalany magánszemély vevőknek az otthon
termelt őszibarackot a bérelt asztalon értékesíti, legalább nyugtaadásra kötelezett. Ha
ugyanezt üzlethelyiségnek minősülő boltban
teszi, akkor az üzletben történő értékesítés
miatt, pénztárgépet is köteles alkalmazni,
mivel ilyen esetben nyugtaadási kötelezettségét csak pénztárgéppel teljesítheti.
A pénztárgép használatra kötelezettek körében 2017. január 1-jétől változás következik be, kibővül azok köre, akik nyugtaadási
kötelezettségüket pénztárgéppel kötelesek
teljesíteni, ez a kör azonban nem érinti a
mezőgazdasági terméket értékesítőket, e
körben továbbra is azok kötelezettek pénztárgéphasználatra, akik 2016. december 31ig is kötelezettek voltak.

A mezőgazdasági tevékenység folytatásának időszakában keletkezett és az e tevékenységéhez kapcsolódó előzetesen
felszámított adóra az adóalany jogállása
megváltozását követően sem alapíthat adólevonási jogot.
Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany a különös jogállása tekintetében nem fizet adót, és nem
is vonhatja le a beszerzéseit, költségeit
terhelő előzetesen felszámított adót, és az
utóbbira a jogállásának megváltozása után,
visszamenőlegesen sem jogosult. Azt követően azonban, amikor az általános szabályok alá tartozik a tevékenysége, tehát kiesett, vagy lemondott különös jogállásáról,
már a normál áfa szabályok alá tartozik, így
a feltételek fennállása esetén adólevonási
jogot gyakorolhat.
Amennyiben azonban a mezőgazdasági
különös adózási jogállású adóalany ezen
különös jogállása mellett, más, általános
szabályok alá tartozó tevékenységet is folytat, akkor ez utóbbi tekintetében természetesen – az adólevonási jog feltételeinek
fennállása esetén – élhet adólevonási jogával, illetve az olyan beszerzései kapcsán,
amelyek mindkét tevékenységét szolgálják,
az Áfa törvénynek az adólevonási jog arányosításra vonatkozó szabályai (Áfa törvény
123. § (1) bekezdése szerint jogosult a levonásra jogosító tevékenységek érdekében
felmerült költségei áfájának levonására.
Például, ha egy a mezőgazdasági tevékenységet végző különös jogállású adóalany
vásárol egy ingatlant, amelynek egy részében a különös jogállású adóalanyiság által
megtermelt terményeket raktározza, másik
részében viszont zöldséges üzletet üzemeltet, ahol csak felvásárolónak nem minősülő
vásárlókat szolgál ki, akkor a beszerzést terhelő áfa olyan arányban levonható, amilyen
arányban zöldséges üzlet céljára történő –
a kompenzációs feláras tevékenységétől
eltérő – használat megvalósul.

7. Beszerzéseket terhelő áfa levonása

Ilyen esetekben az adóalanynak tehát egyszer figyelemmel kell lennie az Áfa törvény
123. §-ában az előzetesen felszámított adó
megosztására vonatkozó szabályokra, másrészt figyelemmel kell lennie az Áfa törvény
135. §-ában a tárgyi eszközökre vonatkozó
adólevonási szabályokra. Ingatlan tárgyi
eszközök esetében 20 évig kell figyelni,
hogy a beszerzéskor levont adó aránya változatlan arányban illetné-e meg az adózót
a vizsgált későbbi időszakban is (ingó tárgyi
eszközök esetén ez a figyelési idő 5 év).

Az Áfa törvény 199. § (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany e tevékenysége körében adófizetésre nem kötelezett, és az előzetesen
felszámított adó levonására nem jogosult.

Abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán
belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődően ingatlan tárgyi eszköz esetében 240 hónapig

Fontos tudni, hogy a 2018. július 1-jétől
hatályba lépő online számla adatszolgáltatási kötelezettség az általános szabályok
alá tartozó értékesítései során kibocsátott
számlák tekintetében vonatkozik a mezőgazdasági tevékenységet végzőkre is.
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terjedő tartamban az adóalany adólevonási
jogát – az adólevonási jog gyakorlása egyéb
feltételeinek sérelme nélkül – az Áfa törvény 135. § és a 136. § rendelkezéseinek
figyelembevételével gyakorolhatja.
A 240 hónapos időtartam figyelembevételével, annak a naptári évnek az utolsó
adó-megállapítási időszakában, amely
naptári év teljes időtartamában a tárgyi
eszköz az adóalany rendeltetésszerű használatában van, az adóalany köteles a tárgyi
eszközre jutó előzetesen felszámított adó
összegének – ingatlan esetében – 1/20
részére vonatkozóan utólagos kiigazítást
végezni, feltéve, hogy a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben a tárgyi eszköz beszerzésének évéhez vagy a rendeltetésszerű
használatba vételének időpontjához képest változás következik be, és a számítás
eredményeként adódó különbözet összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy
meghaladja a 10 000 forintnak megfelelő
pénzösszeget.
Például, ha az adóalany a 20 éves figyelési idő alatt lemond a különös jogállásáról
(vagy kiesik abból), akkor abban az évben
és a rá következő években a levonási arányszám növekedhet, hiszen ha az általános
szabályok szerint adózik tovább, akkor ezen
időszakok tekintetében már megilleti az
adólevonás joga. Fontos tudni, hogy visszamenőlegesen a különös jogállás időszakára
vonatkozóan a későbbiekben sem illeti meg
az adó levonásának a joga, tehát csak az áttérést követően nyílik meg többlet levonásra lehetőség a 20 éves figyelési időből még
hátralévő időszakok tekintetében.
Ugyanilyen elvek mentén alakul az ingó tárgyi eszközök 60 hónapos figyelési időszakának vizsgálata is.
8. A kompenzációs rendszeren kívüli ügyletek
A kompenzációs rendszer szerint adózó
adóalanynak minden olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után, amellyel
összefüggésben kompenzációs felár érvényesítésére nincs törvényi lehetősége, az
általános szabályokat alkalmazhatja.
Az általános szabályok alkalmazása a törvény 6/A. mellékletében felsorolt temények
értékesítése esetében fordított adózás alkalmazását jelenti. Az ilyen adóalanynak
is van lehetősége alanyi adómentességet
választani. Alanyi adómentesség alkalmazására csak akkor van lehetőség, ha az alanyi
adómentesség választását a mezőgazdasági
termelő az adóhatósághoz a tevékenység
kezdetekor, vagy a tárgyévet megelőzően
bejelentette. Egy 2017. évben nem alanyi
adómentes mezőgazdasági termelő 2018.
évre a 2017. december 31-ig benyújtott vál-
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tozásbejelentő lapon választhat alanyi adómentességet – feltéve, hogy annak egyéb
törvényi feltételei fennállnak.
A kompenzációs rendszer szerint adózó
mezőgazdasági őstermelő, kistermelő áfa
adóalanynak – amennyiben alanyi adómentességet nem választott – az Áfa törvény
általános szabályainak megfelelően kell
teljesítenie az áfa kötelezettségét minden
olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után,
– amelynél a beszerző nem áfa adóalany,
vagy olyan belföldön nyilvántartásba
vett áfa adóalany, aki mezőgazdasági
tevékenységet végzőként jár el (kompenzációs felárat érvényesít), vagy olyan külföldi adóalany aki saját államának joga
szerint mezőgazdasági termelőre vonatkozó különös adózási módot alkalmaz
(így pl. akkor, ha a vevő magánszemély
vagy eva adóalany), vagy
– az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás nem felel meg az Áfa törvény 7.
számú mellékletében foglaltaknak (illetve, ha a vonatkozó mellékletben foglaltaknak megfelel ugyan, de pl. a termék
előállítása, feldolgozása más vállalkozásban történt).
Amennyiben a kompenzációs rendszer szerint adózó mezőgazdasági őstermelő, kistermelő az Áfa törvény 7. számú mellékletében
megjelölt termékektől eltérő mezőgazdasági termékeket értékesít felmerül a fordított adózás rendjének alkalmazhatósága.
Ennek kettős alanyi és tárgyi feltétele van.
Ha mindkét feltétel fennáll, alkalmazni kell
a fordított adózási rendet, ami azt jelenti,
hogy az álalános szabályoktól eltérően az
ügylettel összefüggésben felszámított áfát
a termék beszerzője vagy szolgáltatás igénybevevője vallja és fizeti be az adóhatóságnak nem pedig az, aki az ügyletet teljesíti.
Az adólevonási jog abban a bevallásban is
gyakorolható amelyben a fizetendő adót is
beállították, így az esetek többségében –
amikor a levonási jogot korlátozó tényező
nem áll fenn – a konkrét ügylet adófizetési
kötelezettséggel nem jár. Ilyenkor a számlát
az általános szabályok szerint kell kibocsátani azzal a különbséggel, hogy abban áthárított adó, és adómérték nem szerepelhet,
ugyanakkor a vevő adószámát fel kell tüntetni és utalást kell tartalmaznia arra a jogszabályhelyre, mely megalapozza a fordított
adózási alkalmazását.
Az Áfa törvény 142. § (1) bekezdés i) pontja alapján fordított adózás alá tartoznak az
Áfa törvény 6/A. számú mellékletében meghatározott mezőgazdasági termények.

ére tekintettel adómentes adóalany vagy kizárólag mezőgazdasági tevékenységet végző
különös jogállású, vagy a vevő adóalanynak
nem minősülő személy, az adófizetési kötelezettség nem fordulhat meg.
A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek vonatkozásában adminisztrációs kötelezettség, hogy az adóalany
mind beszerzői, mind értékesítői minőségében nyilatkozni köteles [a rendelkezés és
az nyilatkozat adattartalmának előírása az
Art-ból átkerült az Áfa tv. 142. § (9) bek.be és 6/C. mellékletébe] az adóhatóságnak
az adó-megállapítási időszakban teljesült
fordított adózás alá tartozó ügyletekről, és
azok tekintetében a következő adatokról:
– a partner adószámáról,
– a termékértékesítés teljesítésének a
napja, valamint
– az Áfa törvény 6/A. számú mellékletében
meghatározott vtsz. szerinti bontásban
az értékesített termék kilogrammban
meghatározott mennyiségéről, és ezer
forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról.
Amennyiben az adóalany nem az Áfa törvény
6/A. valamint a 7. mellékletben meghatározott termékeket értékesít illetőleg szolgáltatást
nyújt és nem választ alanyi adómentességet,
ezen termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai után az általános szabályok szerint teljesíti adókötelezettségét. Ennek megfelelően a
kompenzációs felárra nem jogosító, illetőleg a
fordított adózás hatálya alá nem tartozó termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai után
27 százalékos mértékű általános forgalmi
adót kell felszámítania és fizetendő adóként
szerepeltetnie az áfa bevallásában, ugyanakkor adófizetési kötelezettséggel járó ügyleteihez kapcsolódó beszerzései vonatkozásában
adólevonási jogot is érvényesíthet.

A fordított adózás alkalmazásának személyi feltétele, hogy az ügyletben résztvevők
egyikének sem lehet olyan jogállása, mely
adófizetési kötelezettség teljesítését kizárná. Így amennyiben az ügyletben résztvevők
közül bármelyik (eladó vagy vevő) kizárólag
a tevékenység közérdekű vagy egyéb jelleg-

A mezőgazdasági tevékenységet folytató
adóalanyt is megilleti ez alanyi adómentesség választásának a joga, de arra fontos
figyelni a bejelentkezéskor, hogy egy mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany,
ha egyébként jogosult a különös jogállásra,
akkor ne a teljes adóalanyiságára válassza az
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9. A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany és az alanyi adómentesség
Az alanyi adómentesség választásának joga
valamennyi adóalanyt megilleti, az Áfa
törvény XIII. fejezetében meghatározott
feltételek fennállása esetében. Az alanyi
adómentességet csak a tevékenység megkezdésekor, illetve a tárgyévet megelőzően
lehet választani.
Az adóalany választhatja az alanyi adómentességet teljes tevékenységére vonatkozóan, de választhtja azt a megoldát is,
hogy csak az általános szabályok szeirnti
tevékenységére vonatkozóan választja azt,
ilyenkor a bejelentésre szolgáló nyomtatványt ennek megfelelően kell kitölteni.

alanyi adómentességet, hanem a különös
jogállása mellett, mert így érvényesíteni
tudja a különös jogállás adta kedvezményeket, és e mellett, az általános szabályok alá
tartozó tevékenységére vonatkozóan alanyi
adómentesség választása esetében 2017.
január 1-je óta már évi 8 milliós összeghatárig – a törvényben felsorolt kivételektől
eltekintve – az egyéb tevékenységéből származó bevételeire sem kell adót fizetnie. Ezt
az összeghatárt 2018. évre nem emelik tovább, bár előzetesen meg volt erre zándék.
Például, egy családi gazdaság esetében,
amennyiben túl sok lenne a bevétele a családnak, akkor nem csak egy tagja jelentkezik
be az áfa hatálya alá, mint saját nevében értékesítő, hanem a család több tagja is, akik
mindnyájan alanyi adómentességet választhatnak az általános szabályok alkalmazása
helyett, így kihasználva az alanyi adómentesség lehetőségét.
Alanyi adómentesség csak akkor választható, ha az adóalanynak a termékértékesítése,
szolgáltatásnyújtása fejében megtérített
(vagy megtérítendő) ellenérték – éves szinten göngyölített összege – nem haladja meg
a 8 millió forintot sem a tárgyévben ésszerűen várhatóan (és ténylegesen), sem a
tárgyévet megelőző évben (ténylegesen). A
mezőgazdasági tevékenység keretében végzett – kompenzációs felárra jogosító – termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás fejében
megtérített, illetve megtérítendő ellenérték
az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatárba nem számítandó bele.
(Amennyiben az adóalany a különleges jogállásáról lemondott, vagyis választása szerint kompenzációs felárat nem érvényesít,
az utóbbi szabály nem alkalmazható.)
2017. évre vonatkozóan azadóalany abban az esetben is választhatta az alanyi
adómentességet, ha 2016. évben elérte az
alanyi adómentesség 2016. évben hatályos
6 milliós értékhatárát, de a 8 millió forintnak megfelelő összeget nem haladja meg,
azaz esetében az Áfa törvényt 2017. január
1-jétől módosító törvény a két éves tilalmi
szabály alól mentesítést ad. Ez alapján, ha
a 6 milliós értékhatár miatt ki is esik az adóalany 2016. év egy időszakára az alanyi adómentsségból, 2017. évre vonatkozóan mégis választhatta azt. 2018. évre azonban csak
a 8 milliós összeghatár vehető figyleme.
Az alanyi adómentességet választott
adóalany főszabály szerint az alanyi adómentesség időszakában adófizetésre nem
kötelezett, előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult, számla kibocsátási
illetve nyugtaadási kötelezettség terheli, csak
olyan számla kibocsátásáról gondoskodhat,
amelyben adómértéket, áthárított áfa ös�szeget nem tüntet fel. (Az Áfa törvény XIII.
fejezetében foglaltak alapján azonban egyes
esetekben az alanyi adómentes adóalanynak
is van áfa fizetési kötelezettsége, illetve ilyen
esetekben adólevonási jog is megilletheti.)
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Adózás 2018
Az alanyi adómentesség megszűnik ha az
adóalany a tárgyévet követő évre vonatkozóan már nem kívánja az alanyi adómentességet alkalmazni és az erre irányuló szándékát
a tárgyév december 31-ig bejelenti az adóhatósághoz, illetve ha a 8 millió forintos értékhatárt meghaladja. (Így pl. 2017. december
31-ig kell bejelentést tenni az adóhatósághoz
abban az esetben, ha az adóalany 2018. évben már nem alanyi adómentesként kíván
adózni.) Ha az adóalany alanyi adómentessége az értékhatár meghaladása miatt szűnik
meg 2017. évben, akkor főszabályként alanyi
adómentességet ezen jogállása megszűnésének évét követő második naptári év végéig
nem választhatja azt újra. 2018. január 1-jétől az alanyi adómenteség választásának eljárási szabályai is átkerültek az Art-ból az Áfa tv.
192. § (2) bekezdésébe.
2017. január 1-je óta az Áfa törvény alkalmazásában az alanyi adómentesség minden
adóalany esetében a 8 millió forintos értékhatárig választható, és tartható meg. Ez a
KATA alanyaira is vonatkozik annak ellenére,
hogy a KATA alkalmazhatóságának az értékhatára 2017. évtől ennél magasabb ös�szegre – a törvényjavaslat szerint 12 millió
forintra – változott. 2016. december 31-ig a
KATA és az alanyi adómentesség alkalmazhatóságának értékhatára megegyezett (6
millió forint), 2017. január 1-jétől ez azonban ketté válik. A 8 millió forintos bevételi
értékhatár meghaladása esetében az adóalany elveszíti alanyi adómentességét (az
értékhatár átlépésének évét követő második év végéig nem is térhet oda vissza), azaz
ezen ügylettől kezdődően áfát kell felszámítania, még akkor is, ha a KATA szabályai szerint továbbra is kisadózó vállakozó marad.
A kizárólag kompenzációs rendszert alkalmazó és az alanyi adómentes adóalanynak
is lehet olyan ügylete, amelyhez kapcsolódóan áfa bevallási, összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettség terheli. Ezt a kötelezettséget havi gyakorisággal kell teljesítenie,
de csak azon hónapok tekintetében, amelyekben bevallás illetve összesítő nyilatkozat
benyújtást megalapozó esemény történt.
10. A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany és a pénzforgalmi elszámolás
A pénzforgalmi áfa elszámolás lényege, hogy az ezen elszámolási módot választott adóalany az általa belföldön, a
pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után – kivéve a zárt végű
lízingügyletet, az adómentes közösségi
termékértékesítést, valamint azon termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat,
amelyekre az adóalany az Áfa törvény
második részében meghatározott más különös rendelkezéseket alkalmazza (ilyen
a különleges jogállású mezőgazdasági
tevékenységet végzők különös adózása,
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különbözeti adózásos ügyletek) – az általa
fizetendő adót, az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg [Áfa törvény 196/B. § (2) bek.
a) pont]. Az elszámolási mód választáson
alapul, választására először a 2013. adóévre vonatkozóan volt lehetőség.
A mezőgazdasági tevékenységet folytató
adóalany az egyes adó-megállapítási időszakokban, amennyiben pénzforgalmi elszámolás alá bejelentkezett – a különös adózási
módok alá tartozó tevékenységei és a fordított adózás hatálya alá tartozó tevékenységei
áfájának kivételével – a pénzügyileg rendezett értékesítések és beszerzések áfájának a
különbözetét számolja el a költségvetéssel.
Azon adóalanyok esetében, akiknek van az
Áfa törvény második részében szabályozott
különös adózási mód alá tartozó tevékenysége, a kétféle áfa elszámolási rendszer egymás
mellett, párhuzamosan működik.
A pénzforgalmi elszámolást tehát a különös jogállás tekintetében a mezőgazdasági
tevékenységet folytató nem választhatja,
de az általános szabályok alá tartozó tevékenységei tekintetében azonban igen. Ez a
választás is az adóhatósághoz történő bejelentéssel realizálódik, és tárgyév végén, a
követező évtől kezdődően, vagy tevékenység megkezdésekor választható. Alkalmazása megszűnik, ha az adóalany bejelenti,
hogy a továbbiakban nem kívánja alkalmazni, illetve, ha a választásának feltételei már
nem állnak fenn, ami év közben is bekövetkezhet. A pénzforgalmi elszámolás választásra vonatkozó eljárási szabályok 2018. január 1-jétől az Art. helyett az Áfa tv. 196/G.
§ (2) bekezdésében találhatók.
11. A hús termékkört érintő, kompenzációs
rendszeren kívüli áfa szabályozás és az
abban történt változások
Az Áfa törvényben a mezőgazdaságot érintően – a gabonaszektor fordított adózásának
2018. év végéig történő kiterjesztésén túl – az
egyes termékértékesítések során alkalmazandó adókulcs tekintetében először 2014. január
1-jétől, utána 2015. január 1-jétől, 2016. január 1-jétől és 2017. január 1-jétől történtek
módosítások, majd 20178 január 1-jei hatályba lépéssel további módosítás történik.

2014. január 1-jétől az általános szabályok
szerinti adózó adóalanyok körében az élő és
félsertés értékesítésének adókulcsa 27%-ról
5%-ra csökkent. Amennyiben az értékesítő
adóalany nem különös jogállású, vagy különös jogállású ugyan, de nem felvásárló
felé értékesíti az Áfa törvény 3. sz. mellékletének 19-24. pontjai alatt, vtsz. számmal
beazonosított élő, vagy félsertést, akkor
2014. január 1.-je óta az értékesítést 5%-os
adómérték terheli.
A csökkentett adómértékkel történő értékesítés beváltotta a hozzá fűzött reményeket,
így 2015. január 1-jétől további húsfélékre
terjesztették ki az 5%-os adómértéket. A
köztes terméknek minősülő nagy testű állatok, szarvasmarha, juh és a kecske fajtiszta
élő állatként, illetve levágva egészben, félben, negyedelve, frissen vagy hűtve, az Áfa
törvény 3. sz. mellékletének 25-48. pontjai
alatt vtsz. besorolás szerinti értékesítése
ettől az időponttól – amennyiben nem felvásárló felé történik értékesítése – 5%-os
adóterhet visel.
Amennyiben az adóalany megtartotta
különös jogállását és saját gazdaságban
tenyésztett, az Áfa törvény 7. sz. mellékletének B. rész 1. pontjában felsorolt, vtsz.
0101-től 0106-ig besorolt élő szarvasmarha,
sertés, juh, kecske állatokat (kompenzációs
felárra jogosító) felvásárló felé értékesít, akkor a felvásárlótól továbbra is a 7%-os kompenzációs felárra jogosult.
Mint látható, az állattenyésztés ágazatban
történő visszaélések, áfa csalások, illetve a
költségvetési bevételkiesések elkerülése érdekében már bevezetésre került (sertéshús
esetében) és most bevezetésre kerülő többi
nagytestű állat értékesítéséhez kapcsolódó
5%-os kedvezményes áfa kulcs csak részlegesen került ekkor még bevezetésre. Az élő
állatok értékesítésén túl, a vágott hús termékértékesítés körében csak azon termékekre fog vonatkozni a kedvezményes kulcs
(mint félsertés, vagy másképpen darabolt
csontos elülső negyed szarvasmarha stb.),
amelyek jellemzően nem a lakossági végső
fogyasztáshoz kapcsolódnak. Így a feldolgozott húsfélékre, azaz a húsfajtánként szétbontott tőkehúsra, a darabolt árura, illetve

19.

Fajtiszta tenyészsertés

0103 1000

20.

Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb súlyú (a fajtiszta tenyészsertés 0103 9110
kivételével)

21.

Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú (a 0103 9211
fajtiszta tenyészsertés kivételével)

22.

Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg súlyú (a legalább egyszer ellett, 0103 9219
legalább 160 kg súlyú koca, valamint a fajtiszta tenyészsertés kivételével)

23.

Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve

0203 1110

24.

Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva

0203 2110
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25.

Fajtatiszta tenyész szarvasmarha

0102 10 10
0102 10 30
0102 10 90

26.

Más, élő háziasított szarvasmarha

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79

27.

Fajtatiszta tenyészjuh

0104 10 10

28.

Más, élő háziasított juh

0104 10 30-ból
0104 10 80-ból

29.

Fajtatiszta tenyészkecske

0104 20 10

30.

Más, élő háziasított kecske

0104 20 90-ből

31.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, egész vagy fél

0201 10 00-ból

32.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen 0201 20 20-ból
darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek

33.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen 0201 20 30-ból
darabolt, csonttal, egyben vagy darabolva – elülső testnegyed

34.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen 0201 20 50-ből
darabolt, csonttal, egyben vagy darabolva – hátulsó testnegyed

35.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, egész vagy fél

36.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen dara- 0202 20 10-ből
bolt, csonttal, „kompenzált” negyedek

37.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen dara- 0202 20 30-ból
bolt, csonttal, elülső negyedek egyben vagy darabolva

38.

Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen dara- 0202 20 50-ből
bolt, csonttal, hátulsó negyedek egyben vagy darabolva

39.

Egész vagy fél háziasított bárány, frissen vagy hűtve

0204 10 00-ból

40.

Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, egész vagy fél

0204 21 00-ból

41.

Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, 0204 22 10-ből
csonttal, rövid elülső negyed

42.

Egész vagy fél háziasított bárány fagyasztva

0204 30 00-ból

43.

Más háziasított juhhús fagyasztva, egész vagy fél

0204 41 00-ból

44.

Más háziasított juhhús fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, 0204 42 10-ből
rövid elülső negyed

45.

Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, egész vagy fél

0204 50 11-ből

46.

Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, rövid elülső negyed

0204 50 13-ból

47.

Háziasított kecskehús, fagyasztva, egész vagy fél

0204 50 51-ből

48.

Háziasított kecskehús, fagyasztva, rövid elülső negyed

0204 50 53-ból

49.

Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

0203-ból
(kivéve:
0203 1110,
0203 2110)

www.ostermelo.com

0202 10 00-ból

a húskészítményekre (amelyek nem felelnek meg a hivatkozott, kedvezményes adókulcs alkalmazására jogosító vtsz. kategóriáknak) nem vonatkozik az 5%-os adókulcs,
azok továbbra is 27%-kal adóznak.
Kivétel ez alól 2016. január 1-jétől a sertéshús, amely a 3. sz. mellékletnek a 49.
sorában szereplő tételekkel való kiegészítése eredményeképpen ezen időponttól
kezdődően – a nem kompenzációs felára
rendszerben – minden formájában 5%-kal
adózik.
Ha azonban egy húsüzem, vagy vágóhíd
végső fogyasztó (lakosság) részére ad el a
jogszabályban meghatározott vtsz. besorolási szám alá tartozó élő állatot, illetve
azok vágott egész, felezett, vagy negyedelt,
hűtött vagy fagyasztott részeit, akkor ezt az
értékesítést is 5% áfa terheli.
A házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva – nem kompenzációs rendszerben
történő – értékesítése esetében az 5%-os
adómértéket akkor kellett először alkalmazni, ha az adófizetési kötelezettség 2015. január 1-jére, vagy azt követő időpontra esett.
Ez a kedvezményes 5%-os adómérték alá
tartozó termékkör tovább bővült 2016. január 1-jétől az Áfa törvény 3. sz. mellékletének 49. sorában szereplő házi sertéshús
frissen, hűtve vagy fagyasztott állapotában
történő értékesítésével. Ezen időponttól
kezdődően a sertés, illetve a sertéshús –
nem kompenzációs rendszerben történő
– értékesítése minden formájában 5%-os
adómérték alá tartozik.
Amennyiben az értékesítő adóalany nem
különös jogállású, vagy különös jogállású
ugyan, de nem felvásárló felé értékesíti az
Áfa törvény 3. sz. mellékletének 52. pontja alatt, 0105 vtsz. számmal beazonosított
baromfi élelmezési célra alkalmas húsát,
vágási melléktermékeit és belsőségeit
frissen, hűtve vagy fagyasztva 2017. január 1-jétől 5%-os adómértékkel értékesíti.
Ugyancsak változik 2017. január 1-jétől a
tojás és egyes tejek adómértéke.
Amennyiben az értékesítő adóalany nem
különös jogállású, vagy különös jogállású
ugyan, de nem felvásárló felé értékesíti az
Áfa törvény 3. sz. mellékletének 53. pontja alatt, 0407 vtsz. számmal beazonosított
tojások közül a madártojást héjában, frissen (azaz bármilyen tartósítási, hőkezelési
eljárás nélküli állapotában) 2017. január
1-jétől 5%-os adómértékkel értékesíti.
Az ide tartozó madártojások legfeljebb
tisztítási és/vagy fertőtlenítési eljáráson
mehetnek keresztül. Nem megengedett az
olyan hőkezelési eljárás, melynek következtében a tojás anyagszerkezete megváltozik. A friss tojás esetében nem megengedett továbbá a tartósítási eljárás. Fontos
kiemelni, hogy csak abban az esetben osztályozható a 0407 vtsz. alá a friss tojás, ha
az a héjában van.
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Adózás 2018
Ugyanezen adóalanyok az Áfa törvény 3.
sz. mellékletének 54. pontja alatt, 0401
10 és 0401 20 vtsz. számmal beazonosított tejek közül az anyatej, az ultramagas
hőmérsékleten hőkezelt tej (UHT tej) és az
ESL tej kivételével a 0-6% zsírtartalmú tejeket az eddigi 18%-os adómérték helyett
2017. január 1-jétől 5%-os adómértékkel
értékesítik.
A tej 5%-os adómérték alá tartozásának
egyik feltétele, hogy a konkrét termék a
Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július 31.
napján hatályos besorolási rendje szerint a
vtsz. 0401 10 vagy 0401 20 alá tartozzon.

A Kereskedelmi Vámtarifa alkalmazása
szempontjából a „tej” megnevezés alatt
a teljes tejet vagy a részben vagy teljesen
lefölözött tejet kell érteni. Az alszámos besorolás esetében azt kell figyelembe venni, hogy a tej mennyi tejzsírt tartalmaz. A
0401 10 vtsz. alá tartozik a tej legfeljebb
1% zsírtartalommal. A 0401 20 vtsz. alá tartozik a tej 1%-ot meghaladó, de legfeljebb
6% zsírtartalommal. Ebből következően a
1,5%; 2,8% illetve 3,5% zsírtartalmú tejek
a 0401 20 vtsz. alá tartoznak.

Áfa törvény 3. sz. melléklet
52.

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas
húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy
fagyasztva

0207

53.

Madártojás héjában, frissen

0407-ből

54.

Tej (kivéve az anyatejet, az ultramagas hőmérsékleten
hőkezelt tejet és az ESL tejet)

0401 10-ből
0401 20-ból

55.

Emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a díszhal kivételével

0301-ből

56.

Emberi fogyasztásra alkalmas hal (ide értve a halbőrt,
ikrát, haltejet és egyéb belsőséget is) frissen , hűtve vagy
fagyasztva, a cápa kivételével

0302-ből
0303-ból

57.

Emberi fogyasztásra alkalmas halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápahús kivételével

0304-ből

58

Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke
és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

0206.30-ból
0206.41-ből
0206.49-ből

Áfa törvény 3/A. számú melléklete
Sorszám

Megnevezés

1.

Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet, továbbá a 3. számú
melléklet I. rész 54. pontja szerinti termékeket)

0401-ből
0402
0403
0404 10
0405-től 0406-ig

2.

Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra
alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum - esetenként savó és/vagy
tejszín - különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek
minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes
tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél)

0404 90-ből

3.

Ízesített tej

2202 90 91-ből
2202 90 95-ből
2202 90 99-ből

4.

Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült
termék

1901
(kivéve:
1901 10 00 02)
1903
1904
1905 10
1905 40
1905 90
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vtsz.

A tej lehet pasztörizálva, csírátlanítva
vagy másképpen tartósítva, homogenizálva
vagy peptonizálva is; de nem tartozik ide az
a tej és tejszín, amelyet sűrítettek vagy hozzáadott cukorral vagy más édesítő anyagokkal édesítettek.
A tej lehet továbbá fagyasztva is, és tartalmazhat a természetes tej-alkotórészeken
felül még kis mennyiségű stabilizáló anyagokat, amelyek megóvják a termék természetes állagát a szállítás ideje alatt folyékony
állapotban (pl. dinátriumfoszfát, trinátriumcitrát és kalciumklorid), továbbá tartalmazhatnak nagyon kis mennyiségű oxidációgátló anyagokat vagy vitaminokat is, amelyek
egyébként nem találhatók meg a termékben. Az említett termékek közül néhány a
feldolgozáshoz szükséges kis mennyiségű
vegyi anyagot is tartalmazhat.
E vtsz. alá tartozik az olyan mesterséges
tej is, amelynek minősége és mennyiségi
összetétele ugyanolyan, mint a természetes
terméké. Kivétel az UHT és az ESL tej
Az anyatej értékesítése – 2017. január
1-jét megelőzően és azt követően is – adómentes az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés d)
pontja alapján, a 3. számú melléklet I. rész
54. pontja és 3/A. számú melléklet I. rész
1. pontja ezen adómentességre tekintettel
kezeli kivételként.
A tejtermékek, valamint az Áfa tv. 3. számú
melléklet I. rész 54. pontja szerinti tejtől eltérő tejek értékesítése esetén alkalmazandó
adómérték 2017. január 1-jétől nem változik.
Ezt biztosítja az Áfa tv. 3/A. számú melléklet
I. rész 1. pontjának 2017. január 1-jétől hatályos módosítása, vagyis a 18%-os adómérték
alá tartozó termékek körének az 5%-os adómérték alá sorolt tejekkel való szűkítése.
2018. január 1-jétől az Áfa tv. 3. sz. melléklet 5%-os termékköre kibővül (55-57. és
58. sorok) a különféle emberi fogyasztásra
alkalmas halak, halfék és az emberi fogyasztásra alkalmas sertés vágási melléktermékével és belsőségével.
Nem tartozik kedvezményes adómérték
alá a szárított, sózott, füstölt vagy sós lében
tartósított hal, valamint az olajban, ecetben
vagy páclében tartósított hal, a füstölt hal,
a kaviár.
Nem tartozik a kedvezményes adómérték alá a főzve, sózva, sós lében tartósított,
szárítva vagy fűszerezve tatosított belsőség
és vágási melléktermék. Nem vágási melléktermék, így ezután sem terjed ki az 5%os adómérték az olyan sertésszalonnára,
amely nem tartalmaz sovány húsréteget.
Az új adómértékeket abban az esetben
lehet először alkalmazni, amikor a fizetendő
adó megállapításának időpontja 2018. január 1-jére esik.

dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna
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VI. KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról
és a kisvállalati adóról a 2012. évi CXLVII.
törvény (továbbiakban: Katv.) rendelkezik. A törvény célja, hogy a legkisebb vállalkozások adóterhelését csökkentse és
jelentős mértékben mérsékelje a vállalkozókat terhelő adminisztrációt.
1. Adóalanyiság, bejelentkezés
A kisadózó vállalkozások tételes adójának
(KATA) alanya lehet:
– az egyéni vállalkozó,
– az egyéni cég,
– a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
– a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság
– ügyvédi iroda.
Az adóalanyiság a feltételek megléte esetén évközben is választható. A Bt, a Kkt,
és az egyéni cég, valamint az ügyvédi iroda nem tartozik az adóalanyiság időszaka
alatt a számviteli törvény hatálya alá.
Az a személy, aki egyéni vállalkozóként
végez őstermelői tevékenységet, vagy őstermelői tevékenység mellett egyéni vállalkozóként is tevékenykedik, szintén jogszerűen választhatja a KATÁ-t.
Nem választhatja a tételes adót az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság az új adónem választását megelőző két
éven belül törölte, vagy ezen időszakban a
vállalkozás adószáma fel volt függesztve.
Nem választhatja az adóalanyiságot az a
vállalkozás sem, amely az önálló vállalkozók
tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008
szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységet folytat és abból bevétele is származik. Magánszemélyek esetében ilyenkor
célszerű a bérbeadói tevékenységet egyéni
vállalkozás keretén kívűl folytatni.
A kisadózó e tevékenységből származó
bevétel megszerzését követő 15 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni
ezen bevétel megszerzésének időpontját.
Az adóalannyá válás feltétele, hogy az adóalany az állami adóhatóságnak az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy adókötelezettségeit a Katv. rendelkezései szerint a kisadózó vállalkozások
tételes adójára irányadó szabályok szerint
teljesíti. Az adóalanyiság létrejöttének
nem akadálya, ha az adóalany az adóévre
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az Szja tv. szerinti átalányadózást vagy az
egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adóalanyiságot választott. A bejelentésben
nyilatkozni kell arról is, hogy a kisadózó
főállású kisadózónak minősül-e, valamint
nyilatkozni lehet arról, ha a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után magasabb
összegű tételes adó [Katv.8 . § (4a) bekezdés] megfizetését választja.
Tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését a bejelentkezéssel egyidejűleg is teljesítheti.
A NAV a KATA hatálya alá tartozó adózóként történő nyilvántartásba vételről értesítő levélben tájékoztatja a kisadózó vállalkozást. A tájékoztatás tartalmazza
- a kisadózó vállalkozás nevét, elnevezését,
székhelyének címét és adószámát;
- a kisadózó vállalkozások tételes adója
szerinti adóalanyiság kezdő dátumát;
- a bejelentett kisadózó nevét, címét és
adóazonosító jelét;
- a főállású kisadózói jogállás esetén ennek
tényét;
- a kisadózó vállalkozások tételes adójának
fizetendő összegét, az általános szabályok szerint esedékességét és a bevételi
számla számát;
- rövid ismertetőt a kisadózó vállalkozások
tételes adójával kapcsolatos adókötelezettségről.
Kisadózó vállalkozásnak minősül a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen
választó egyéni vállalkozó, egyéni cég, közkereseti társaság és betéti társaság és az
ügyvédi iroda.
Kisadózónak tekintendő a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó esetében az egyéni
vállalkozó mint magánszemély, egyéni cég
esetén annak tagja, közkereseti társaság,
betéti társaság és ügyvédi iroda esetén a
társaság kisadózóként bejelentett tagja;
Főállású kisadózó: az a kisadózó, aki
- a tárgyhó bármely napján nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó
munkaviszonyban, (a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg
fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani)
- a TBj. szerint nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak,
- az Eu rendelkezése vagy kétoldali szociálpolitikai biztonsági egyezmény alapján
külföldön nem biztosított,

- 2011. december 31-én I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjra nem volt jogosult, és rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban nem részesül, vagy
- rokkantsági ellátásban nem részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem 50
százalékos vagy kisebb mértékű,
- a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban kiegészítő tevékenységet
folytató egyéni vállalkozónak vagy társas
vállalkozónak minősül,
- nem áll nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,
- 2018. január elsejétől a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási
intézményben, az Európai Gazdasági
Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben
nappali rendszerű oktatás keretében
folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez
előbbieknek megfelelő tanulmányokat.
2. Bevétel meghatározása
A kisadózó vállalkozás által a vállalkozási
tevékenységével összefüggésben bármely
jogcímen és bármely formában mástól
megszerzett vagyoni érték bevételnek minősül. Ide kell érteni a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is
adóköteles bevételt, valamint azt az ös�szeget, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága
megszűnése napjáig még nem szerzett
meg.
Nem számít bevételnek
• az áthárított általános forgalmi adó,
• az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel),
• az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany részére nem
ellenértékként történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott
kölcsön, hitel visszafizetett összegét,
de ide nem értve különösen a nyújtott
kölcsönre, hitelre kapott kamatot), ha
azonban az adóalany csak a szokásos
piaci ár egy részének megfizetésére köteles, akkor a szokásos piaci árból a fizetési kötelezettséget meghaladó rész
bevételnek minősül,
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• az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony
keletkezésének napjára vonatkozóan
megállapított szokásos piaci árát az
adóalany köteles megfizetni,
• jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve
hatósági határozat alapján kapott nem
jövedelempótló kártérítés, kártalanítás,
továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól, annak
felelősségbiztosítójától vagy harmadik
személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott vagyoni érték, továbbá az
adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott kártérítés összege
• a költségek fedezetére vagy fejlesztési
célra folyósított támogatás. (Ez a szabály a 2013. január 1-jét követően keletkezett bevételre is alkalmazható).
Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra
folyósított támogatásnak az olyan támogatás minősül, amelyet az adózó kizárólag
a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási
kötelezettsége mellett kap, ideértve az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
számára nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti támogatást is.
A szabály alkalmazása esetén körültekintéssel kell eljárni, mert pl. nem minősül
költségek fedetésre, fejlesztési célra folyósított támogatásnak a földalapú támogatás, a jövedelempótló támogatások.
Pályázat esetén érdemes megnézni,
hogy az adott pályázaton elnyert összeg
felhasználása során, milyen elszámolási
kötelezettséget kell teljesíteni.
Amennyiben a támogatás nem minősül
költségek fedezetére vagy fejlesztési célra
folyósított támogatásnak, akkor az továbbra is KATÁS bevétel.
3. A kisadózó vállalkozások tételes adójának mértéke és megfizetése
A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó
után havi 50 ezer forint tételes adót fizet.
A kisadózó vállalkozás a főállásúnak nem
minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint
tételes adót fizet.
Lehetőséget ad a Katv. hogy az előzőektől eltérően a kisadózó vállalkozás választhatja, hogy a főállású kisadózó után
magasabb összegű tételes adót fizet.
Az e választás alapján fizetendő adó minden
megkezdett naptári hónapra 75 ezer forint.”
Amennyiben a kisadózó vállalkozás több
kisadózót jelent be, a tételes adót minden
személy után külön-külön kell megfizetni.

80

A bejelentett kisadózók után a bejelentés
hatálya alatt megkezdett minden naptári hónapra a tételes adó egészét meg kell
fizetni azzal, hogy amennyiben a kisadózó
a tárgyhónap bármelyik napján főállású
kisadózónak minősül, a fizetendő tételes
adó mértéke 50 ezer forint.

• a személyi jövedelemadó, járulékok és
az egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése;
• szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása
és megfizetése alól.

A kisadózó vállalkozások tételes adóját
a kisadózó vállalkozásnak a tárgyhónapot
követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának
megfizetésével a kisadózó vállalkozás nem
mentesül a kisadózónak nem minősülő
személyek foglalkoztatására tekintettel,
illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után
teljesítendő adókötelezettségek alól.

A bevételi értékhatár éves szinten 12 millió forint. Ennek megfelelően, ha a kisadózó vállalkozás a teljes naptári évben elért
bevétele a 12 millió forintot meghaladja
és az egész évben a KATA hatálya alá tartozott, akkor a 12 millió forintot meghaladó
rész után 40 százalékos mértékű adót fizet.
Ha a kisadózó vállalkozás nem volt köteles a naptári év minden hónapjára a havi
tételes adót megfizetni, a 40 százalékos
mértékű adót a kisadózó vállalkozásnak
bevételének azon része után kell megfizetnie, mely meghaladja a tételes adófizetési
kötelezettséggel érintett hónapok és 1 millió forint szorzatát.
A kisadózó vállalkozás az adóévet követő
év február 25-ig az állami adóhatóság által
rendszeresített, papír alapon vagy elektronikus úton benyújtott nyomtatványon nyilatkozatot tesz az adóévben adóalanyként
megszerzett bevételéről. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a nyilatkozatot
a megszűnést követő 30 napon belül kell
megtenni.
Abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás éves bevétele a 12 millió forintot
meghaladja (vagy időarányosan eléri a százalékos fizetési kötelezettséget keletkeztető értékhatárt) akkor az adóévet követő
év február 25. napjáig köteles a százalékos
mértékű adó megfizetésére is.
Ha az adóalanyiság év közben szűnik
meg, az adóalanyiság megszűnését követő
30 napon belül kell a százalékos mértékű
adót bevallani és megfizeti. A nyilatkozat
és a bevallás teljesítésére a 18KATA nyomtatvány szolgál.
4. A kisadózó vállalkozások tételes adójával teljesített közterhek
A kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások és
kisadózók mentesülnek
• vállalkozói személyi jövedelemadó és
vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy
átalányadó megállapítása, bevallása és
megfizetése;
• társasági adó megállapítása, bevallása
és megfizetése;

5. Bevételi nyilvántartás
A kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet, amelyben időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon nyilvántart
és rögzít minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges. A bevételi
nyilvántartás minimálisan a sorszámot, a
bizonylat sorszámát, a bevétel összegét, a
bevétel megszerzésének időpontját tartalmazza.
A bevételi nyilvántartás vezetésével ös�szefüggő kötelezettséget teljesítettnek kell
tekinteni, ha a kisadózó vállalkozás az általa kiállított nyugtákat, számlákat teljes körűen megőrzi akkor, ha e dokumentumokból a bevétel megszerzésének időpontja
hitelesen megállapítható.
A nyilvántartásban adatot rögzíteni,
módosítani és törölni csak bizonylat alapján lehet. A nyilvántartásban rögzített
adatot módosítani vagy törölni csak úgy
lehet, hogy az eredeti adat a módosítást,
illetve a törlést követően is megállapítható legyen.
A kisadózó lét alatt keletkezett dokumentumokat a kiállítás adóévét követő 5.
naptári év végéig kell megőrizni.
6. A kisadózót megillető ellátások és a
kisadózó jövedelme
A főállású kisadózó kisadózói jogállásának
időtartama alatt biztosítottnak minősül,
a társadalombiztosítási és álláskeresési
ellátásokra jogosultságot szerezhet. Ezen
ellátások számításának alapja havi 94 400
forint.
A főállású kisadózó „katás” jogállásának időtartama alatt, abban az esetben
is biztosítottnak minősül, és Tbj szerinti
és álláskeresési ellátásokra jogosultságot
szerezhet, ha a magasabb összegű (75 ezer
forint) tételes adó fizetését választja. Ekkor
az ellátások számításának alapja: 158 400
forint.
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A nem főállású kisadózó – a Katv. szerinti
jogviszonya alapján - biztosítottnak nem
minősül, társadalombiztosítási ellátásra és
álláskeresési ellátásra jogosultságot nem
szerez.
7. KATA és az őstermelés
Aki az egyéni vállalkozói tevékenysége mellett mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat, annak a mindkét tevékenységgel összefüggő költségeket a bevételek
arányában meg kell osztania (pl. könyvelőnek fizetett díj, rezsi költségek). Akinek az
őstermelői tevékenysége mezőgazdasági
kistermelői tevékenységnek minősül (bevétele 8 millió forint alatt van a támogatások összege nélkül, az az őstermelői tevékenysége tekintetében választhatja az
átalányadózást is.

8. Egyéb tudnivalók
A kisadózó vállalkozó vagy kisadózó vállalkozás az általa kiállított számlán köteles
feltüntetni a „Kisadózó” szöveget.
Kedvezőbb feltételek vonatkoznak az
adóalanyiság újra választhatóságához. Az
új szabály értelmében az adóalanyiság
megszűnésének évére és az azt követő 12
hónapra az adóalanyiság ismételten nem
választható. Ez azt jelenti, akinek az adóalanyisága 2016-ban szűnt meg, az 2017.
decemberében bejelentheti, hogy 2018.
január elsejétől ismételten a Katv. hatálya
alá akar tartozni.
Nem szűnik meg a KATA szerinti adóalanyiság, ha a kisadózó vállalkozás az
adóalanyiság megszűnéséről rendelkező
határozat véglegessé válásáig (jogerőre
emelkedéséig) megfizeti az adótartozását.

Ebben az esetben az állami adóhatóság a
tartozás megfizetésének igazolását követően visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát [Katv. 5. § (1)
bekezdés j) pont].
A kisadózó bevételi nyilatkozata a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy
a nyilatkozat bevallás módjára helyesbíthető, annak elmulasztása, hibás
vagy késedelmes teljesítése esetén
a kisadózó a bevallásokra vonatkozó
szabályok szerint szólítható fel a kötelezettség teljesítésére, illetve ennek
eredménytelensége esetén a kisadózó
bevallás elmulasztása miatt szankcionálható.
Lepsényi Mária

VII. ŐSTERMELŐK TERMŐFÖLDSZERZÉSÉNEK
ILLETÉKFIZETÉSI SZABÁLYAI
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) speciális illetékkedvezményeket tartalmaz az őstermelők, földművesek, családi gazdálkodók
termőföld szerzésére, illetve külön illetékmentességi szabályok vannak a gazdaságátadási támogatás igénybevételéhez
kapcsolódóan is.
Hogy az Itv. alkalmazásában mi minősül
termőföldnek, azt az Itv. 102. § (1) bekezdés m) pontja határozza meg. Ennek
megfelelően termőföldnek az a földrészlet minősül, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó,
szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep),
nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. De
termőföldnek minősül az olyan művelés
alól kivett területként nyilvántartott földrészlet is, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi
jelleg van feljegyezve és a felsorolt valamelyik célra hasznosítják, ide nem értve
a földrészleten bármilyen célra létesített
épületet.
A földműves, a családi gazdálkodó és a
mezőgazdasági őstermelő fogalmát külön
nem határozza meg az Itv., így ezekre a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) és a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény alkalmazandó háttérjogszabályként.
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1. A termőföld megszerzésére vonatkozó
illetékszabályok
1.1. Termőföld öröklése és ajándékozása
A termőföld illetékeztetés szempontjából
kitüntetett szerepét jelzi, hogy a termőföld
tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának
öröklés és ajándékozás útján történő megszerzése esetén az Itv. 16. § (6) és 17. § (3)
bekezdése szerint az egyébként járó illeték
felét kell megfizetni. Az öröklési és ajándékozási illeték általános mértéke egységesen
18%, vagyis termőföld öröklése és ajándékozása után ennek felét, 9% illetéket kell
fizetni a megszerzett vagyon tiszta értéke
után.
A családi gazdálkodó termőföld öröklésére ennél is kedvezőbb szabályok vonatkoznak. Az Itv. 16. § (6) bekezdése
alapján ugyanis, ha az örökös családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély, akkor
az egyébként fizetendő illeték negyedét kell
megfizetni, azaz 4,5% az illeték mértéke. A
kedvezményre való jogosultságáról a családi gazdálkodónak legkésőbb az illetéket
kiszabó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkoznia kell.
Az Itv. 16. § (7) bekezdése azoknak biztosít
öröklési illetékmentességet, akik a hagyatékból rájuk eső termőföldet (termőföld
tulajdoni hányadát) családi gazdálkodónak
minősülő magánszemély örököstársnak ellenszolgáltatás fejében engedik át. Ebben
az esetben az átengedett termőföld (ter-

mőföld tulajdoni hányad) után öröklési illeték nem terheli az átengedő örököst, de
az ellenérték alapulvételével visszterhes
vagyonátruházási illetéket (4%) kell fizetnie
a termőföldet megszerző családi gazdálkodónak az Itv. 9. § (1) bekezdése és 10. § (1)
bekezdése alapján. Az öröklés átengedésével kapcsolatos illetékmentesség kizárólag
a családi gazdálkodó illetékmentességére
vonatkozik, a gazdálkodó család tagjaira
nem. Amennyiben a családi gazdálkodó
egyébként földművesnek minősül, akkor az
ő szerzése az Itv. 26. § (1) bekezdés p) pontja szerint mentesülhet az illeték alól.
1.2. Termőföld vásárlása
Termőföld vásárlása esetén visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni, ami az
Itv. 19. § (1) bekezdése szerint a termőföld
terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke
után 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték
ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. (Résztulajdon, valamint ingatlanhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jog szerzése esetén arányosítani kell az 1 milliárd forintos és a 200 millió forintos értékhatárt is.)
Termőföld tulajdonjogának vásárlása esetén a leggyakrabban alkalmazott illetékmentességi szabály az Itv. 26. § (1) bekezdés
p) pontjában található. E szerint mentes a
visszterhes vagyonátruházási illeték alól a
termőföldnek a földműves általi, ellenérték
fejében történő megszerzése. A mentesség
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érvényesítésének azonban törvényi feltételei vannak, melyeket a birtokbaadástól, de
legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését (a szerződés megkötésének napját)
követő 12. hónap utolsó napjától számított
5 évig kell a földművesnek teljesítenie. Az
illetékmentesség feltételei az 5 éves időtartam alatt a következőek: a földműves az
így vásárolt termőföld tulajdonjogát nem
idegenítheti el, azon vagyoni értékű jogot
nem alapíthat, egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy családi
gazdálkodóként a termőföldet mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára kell
hasznosítania.
Az Országgyűlés a kézirat lezárásának időpontjában még tárgyalja a T/18567. számú
törvényjavaslatot az egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel ös�szefüggő és más célú módosításáról, mely
javaslat elfogadása esetén úgy módosulna
az Itv. 26. § (1) bekezdés p) pont pc) alpontja, hogy a jövőben a termőföldszerzés illetékmentességének már nem lenne feltétele
a termőföldnek a vagyonszerző általi egyéni
vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy családi gazdálkodóként történő
hasznosítsa. Ezzel a földműves számára már
csak a termőföld mező- illetve erdőgazdasági tevékenység céljából történő hasznosítása lenne kötelezettségként előírva, az pedig,
hogy ezt milyen minőségében teszi, nem. A
javaslat alapján a módosítás 2017. december 31-én lép majd hatályba.
A Földforgalmi tv. 5. § 18. pontja szerint
mező- erdőgazdasági tevékenységnek
egyébként a növénytermesztés, a kertészet,
az állattartás a méhanya nevelés, a halászat,
a haltenyésztés, a szaporítóanyag-termesztés, a vadgazdálkodás, az erdőgazdálkodás
és a kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás minősül.
A feltételek vállalásáról legkésőbb a fizetési
meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia a földművesnek az állami adóhatóságnál.
Amennyiben a vásárolt termőföldet vagyoni értékű jog terheli, akkor az említett
feltételek teljesítését a vagyoni értékű jog
megszűnésétől/megszüntetésétől, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését
(a szerződés megkötésének napját) követő
5. év utolsó napjától számított 5 évig kell
teljesítenie. (Az Itv. 99/N. §-a alapján e szabályt az állami adóhatóságnak a 2016. június 16-án jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmaznia kell.)
Figyelemmel arra, hogy a Földforgalmi tv.
alapján a föld használata csak haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, szívességi
földhasználat, illetve rekreációs célú föld-
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használat jogcímén engedhető át, ezért ha
a termőföldet ilyen jellegű „vagyoni értékű
jog” terheli a szerződéskötés időpontjában,
akkor a vagyonszerzőnek az Itv. 26. § (1)
bekezdés p) pontja alapján legfeljebb 5 éve
van arra, hogy a szerződés aláírását követően megkezdje a termőföld saját célú hasznosítását.
Ez tehát tulajdonképpen azt jelenti, hogy
ha a megvásárolt termőföld haszonbérletben van a vásárlás időpontjában, akkor 5 év
alatt kell a haszonbérleti jognak „kifutnia” –
akár felmondással, akár a határozott időre
szóló időtartam leteltével – ahhoz, hogy a
földműves vagyonszerző a haszonbérlettől
mentes termőföld birtokba vételével meg
tudja kezdeni az illetékmentesség érvényesítése érdekében vállalt feltételek teljesítését.
Vagyis ilyen esetben a Nemzeti Adó- és
Vámhatóság csak a szerződéskötést követő 5+5 év végén fogja vizsgálni azt, hogy a
földműves az előzőekben említett feltételeket teljesítette-e. A földművesnek az illetékmentességet azonban ekkor is a fizetési
meghagyás jogerőre emelkedéséig kell kérni az állami adóhatóságtól.
Ha az eredetileg vállalt 5 éves időtartamon belül kisajátítás, kisajátítás alapjául
szolgáló közérdekű célra történő elidegenítés, vagy birtokösszevonási célú földcsere történik az ingatlannal összefüggésben,
akkor a mentesség továbbra is fennmarad,
mert ezek az események az illetékmentesség alkalmazásában nem minősülnek elidegenítésnek [Itv. 26. § (18) bekezdése].
Amennyiben a vagyonszerző a termőföldet az eredetileg vállalt 5 év letelte előtt
elidegeníti, vagy azon vagyoni értékű jogot
alapít, igazolhatóan nem mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja, akkor szankcióként az egyébként járó illeték kétszeresét (tehát összesen a termőföld
forgalmi értékének 8%-át) kell megfizetnie.
Abban az esetben, ha a vagyonszerző az 5
éves időtartamra vállalt feltételeket csak a
termőföld meghatározott tulajdoni hányadára teljesíti, akkor az adóhatóság a kétszeres mértékű illetéket csak azon tulajdoni
hányad vonatkozásában írja elő terhére,
melyre a korábban vállalt feltételek nem
teljesültek. Ha a vagyonszerző az általa
vállalt mezőgazdasági célú hasznosításra
nyitva álló 5 éves időtartamon belül elhalálozik, akkor az örökösök terhére a kétszeres
mértékű illetéket előírni nem lehet [Itv. 26.
§ (18a) bekezdése].
Az illetékmentesség kapcsán lehetőség
van arra is, hogy a földműves vagyonszerző az illetékmentesség „elvesztése” nélkül
engedje át a termőföld használatát, hasznosítását szintén földművesnek minősülő,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
közeli hozzátartozója (házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostohaés nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője, testvére) javára.
Ilyen esetben a közeli hozzátartozónak kell
vállalnia azt, hogy a továbbiakban a vagyonszerző helyett földművesként mező-,
illetve erdőgazdasági tevékenység céljára ő
hasznosítja a termőföldet, illetve neki kell
teljesítenie az 5 éves időtartam hátralévő
részében a vagyonszerző által korábban
vállalt feltételeket is (a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el és azon vagyoni
értékű jogot nem alapít). A közeli hozzátartozó „vállalását” célszerű az adóhatóságnál
is külön jelezni.
2017. november 24-étől már nem minősül
az illetékmentesség feltétele megszegésének az az eset sem, amikor a földműves a
termőföld használatát a saját vagy közeli
hozzátartozója legalább 25%-os tulajdonában álló, a Földforgalmi tv. szerinti mezőgazdasági termelőszervezet részére engedi
át, feltéve, hogy a mezőgazdasági termelőszervezet vállalja, hogy a termőföldet
mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység
céljára hasznosítja, és a vagyonszerző vagy
közeli hozzátartozója vállalja, hogy tulajdoni részesedése az érintett mezőgazdasági
termelőszervezetben nem csökken az illetékmentességre irányadó öt éves időtartam
alatt 25% alá.
Ha a mezőgazdasági termelőszervezet
a termőföldet igazolhatóan nem mező-,
illetve erdőgazdasági tevékenység célra
hasznosítja, továbbá ha a vagyonszerző
vagy közeli hozzátartozója a mezőgazdasági
termelőszervezetben fennálló tulajdoni hányadát 25% alá csökkenti, akkor a vagyonszerzőnek egyébként járó illeték kétszeresét
(8%) kell megfizetnie. (Az Itv. 99/Q. §-a alapján e szabályt az állami adóhatóságnak minden olyan ügyben alkalmaznia kell, melyben
a művelési kötelezettségre meghatározott
időtartam még nem telt le, illetve az adóhatóság szankcionálási eljárása jogerősen
vagy véglegesen nem zárult le.)
Az Itv. 26. § (1a) bekezdés e) pontja rögzíti,
hogy a Földforgalmi tv. szerinti földhasználat megszerzése mentesül a visszterhes vagyonátruházási illeték alól. (Az Itv. 99/O. §-a
értelmében az illetékmentességet a 2017.
január 1-jén az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is
alkalmazni kell.)
Emellett az Itv. 26. § (1) bekezdés n) pontja
alapján mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a birtokösszevonási célú földcsere keretében létrejött megállapodáson
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alapuló termőföldtulajdon szerzése is. Ebben
az esetben a termőföldhöz kapcsolódó vagyoni értékű jog (haszonélvezet, használat
jogának) alapítása is mentes az illeték alól, ha
az elcserélt földrészletet azonos jogosult javára haszonélvezet, használat joga terhelte.
2. A gazdaságátadási támogatással összefüggésben megállapítható illetékmentességek
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről a 83/2007. (VIII. 10.) FVM
rendelet szól. Az ilyen gazdaságátadással
összefüggésben az Itv. több ajándékozási
és visszterhes vagyonátruházási illetékmentességet is megállapít a termőföldre, illetve
egyéb ingó vagyontárgyakra vonatkozóan.
Tekintettel azonban arra, hogy a mentességi
szabályok hátterét biztosító támogatási jogcímet, valamint a támogatáshoz szükséges
fedezetet sem a közösségi sem a hazai szabályozás már nem biztosítja, ezért e rendelkezések már kiüresedtek.
2.1. Termőföld ingyenes megszerzése gazdaságátadás keretében
Az Itv. 17. § (1) bekezdés h) pontja alapján
mentes az ajándékozási illeték alól a termőföld megszerzése ajándékozással az egyéni
vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földművesnek, ha a
szerzés gazdaságátadási támogatás feltételeként történt.
A mentességre való jogosultságot a megajándékozottnak igazolnia kell az adóhatóság előtt az Itv. 17. § (3) bekezdése alapján.
A támogatás elnyerését igazoló okiratot a
megajándékozottnak kell az állami adóhatóságnál benyújtania vagy az ingatlanügyi
hatósághoz benyújtott ajándékozási szerződéshez kell csatolnia.
Megjegyzést érdemel, hogy ugyanezen
pont szerint mentesül az ajándékozási illeték alól a Földforgalmi tv. szerinti földhasználati jog megszerzése is, de ez esetben az
illetékmentességnek természetesen nem
feltétele a gazdaságátadási támogatás.
2.2. Termőföld és egyéb ingóságok ingyenes megszerzése gazdaságátadással
Az Itv. 17. § (1) bekezdés q) pontja értelmében mentes az ajándékozási illeték alól
az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek,
családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a Ptk. szerinti közeli
hozzátartozóval megkötött szerződésben
a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági
termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár,
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istálló stb.) valamint ingó (mezőgazdasági
berendezés, felszerelés, gép, állatállomány,
készlet stb.) ajándékozása, illetve vagyoni
értékű jog ingyenes átengedése.
Ez a mentesség tehát már nem csak a
termőföld megszerzését mentesíti az illeték
alól, hanem a termőföldhöz tartozó mezőgazdasági termelőtevékenységéhez szükséges építmények és ingó dolgok tulajdonjogának és vagyoni értékű jogának megszerzését
is, de csak abban az esetben, ha a gazdaságátadás a földművesnek minősülő egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók
és az ő közeli hozzátartozóik között történik.
A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. A mentességre való jogosultságot – az
előző pontban ismertetettekhez hasonlóan –
szintén a megajándékozottnak kell igazolnia
a támogatás elnyerését igazoló okirattal.
2.3. Termőföld és egyéb ingóságok visszterhes megszerzése gazdaságátadással
Az Itv. 26. § (1) bekezdés s) pontja az Itv.
17. § (1) bekezdés q) pontjához hasonló
megfogalmazás mellett mentesíti a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az
egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves által
gazdaságátadási támogatás igénybevétele
érdekében a Ptk. szerinti közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld,
a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett
terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó – ide értve a gépjárművet és a
pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni
értékű jogának megszerzését.
Így a földművesnek minősülő egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók
és a közeli hozzátartozóik között a termőföld és a termőföld mezőgazdasági termelőtevékenységéhez szükséges építmények
és ingó dolgok tulajdonjogának és vagyoni
értékű jogának ellenérték fejében történő
átadása is mentesül az illeték alól.
3. További fontosabb illetékmentességek
Mentes az öröklési és ajándékozási illeték
alól az örökhagyó/ajándékozó egyenes ági
rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) és a (túlélő) házastársa által megszerzett örökrész/ajándék
[Itv. 16. § (1) bekezdés i) és 17. § (1) bekezdés
p) pontja]. Továbbá mentes az illeték alól az
egyenes ági rokonok és a házastársak közötti
visszterhes vagyonátruházás is – ideértve a
házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzést is [Itv. 26. § (1)

bekezdés z) pontja]. Az említett személyek
közötti vagyonszerzések illetékmentessége természetesen minden vagyontárgyra
(termőföldre, ingatlanra, gépjárműre stb.)
kiterjed, de csak a leszármazó- és felmenő
rokonok közötti ügyletek esetén, az oldalági
rokonok (testvérek) közötti ügyletekre nem.
Őstermelőkre kedvező közigazgatási hatósági eljárási illetékmentesség az, hogy
az őstermelői igazolvány cseréje mentes az
illeték alól, ha arra az őstermelői igazolványban szereplő helységnév, utcanév, illetve
házszám állami vagy önkormányzati döntés
alapján történő változása, illetve az őstermelő lakóhelyének más megye illetékességi
területéhez való csatolása miatt kerül sor
[Itv. 33. § (2) bekezdés 32. pontja].
Továbbá mentes a közigazgatási hatósági
eljárási illeték alól a mezőgazdasági termelő székhelye vagy lakóhelye és a művelése
alatt álló termőföld, tanya vagy használatában lévő telephely között, termény
szállítása esetén, az útdíj köteles elemi útszakaszra vonatkozó, díjmentes viszonylati
jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás [Itv. 33. §
(2) bekezdés 45. pontja]; a Földforgalmi tv.
szerinti, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga megszerzésének,
valamint a földhasználati szerződésnek a
mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyására irányuló eljárása, illetve
a földhasználati nyilvántartási eljárás [Itv.
33. § (2) bekezdés 47. pontja]; a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány
kiállítása [Itv. 33. § (2) bekezdés 56. pontja]
és a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére
irányuló telekalakítási eljárás [Itv. 33. § (2)
bekezdés 67. pontja].
A magánszemélyek (ideértve az egyéni
vállalkozót is) által az adóhatóságnál, illetve
a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési
könnyítésre (fizetési halasztásra, részletfizetésre), adómérséklésre (elengedésre)
irányuló eljárása mentes az eljárási illeték
alól, gazdálkodó szervezetek esetén pedig
10 000 forint illetéket kell fizetni. Mentes az
illeték alól az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti megbízható adózó által kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás is.
Az ingatlanokra (termőföldre) vonatkozó
ajándékozási és visszterhes illetékmentességekre való jogosultságról a vagyonszerző
(vásárló, megajándékozott) az illetékkiszabásra történő bejelentés alkalmával, az
adóhatóság által rendszeresített B400-as
adatlapon is nyilatkozhat.
dr. Tóth György
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az Szja tv. 6. számú mellékletének II. pontja alapján mezőgazdasági őstermelői termékeknek és tevékenységeknek minősülnek az alábbiak:
A) Állat, állati termék
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Megnevezés
Élő állat (ideértve a méhcsaládot, a méhanyát, a méhbábot, a méhrajt is) kivéve:
a sportló, a versenyló, a kutya, a macska, a laboratóriumi állat, a vírus- és szérum-állat, a dísz- és állatkerti
állat, a vadon élő, a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok, a természetvédelmi oltalom alatt álló, gyűjtési
tilalom alá eső állatfajok
Tej és tejipari termék
Madártojás héjában, kivéve a gyógyászati tenyésztojás, a vadon élő madár tojása
Természetes méz (ideértve a lépes-, a termelői és az egyéb természetes mézet is)

5.

Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra, nyers toll legfeljebb tisztítva, nyers gyapjú, nyers
finom vagy durva állati szőr

6.

Nyers méhviasz és feldolgozási maradék termék

7.

Propolisz (méhszurok), továbbá
Méhpempő
nyers virágpor
Méhméreg
máshova nem sorolt méhészeti termék

Vámtarifaszám
0101-0106-ból,
0301-ből,
0306-ból,
0307-ből
0401-0406
0407
0409
0502-0503,
a 0505-ből,
az 5101-ből, 5102
152190 91 00-ből
152200 99 00-ből
130190 90 99-ből
0410-ből
121299 80 00-ből
300190 99 00-ből
210690 98 99-ből

B) Növény, növényi termék
Sorszám
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
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Megnevezés
Élő növény
kivéve a hínár, az alga
Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág, bimbó, lombozat, ág és más növényi rész kivéve a
moha, a zuzmó, a tűlevelű ág
Zöldségfélék, étkezésre alkalmas gyökerek és gumók frissen, hűtve, fagyasztva, ideiglenesen tartósítva vagy
szárítva, továbbá tisztított, koptatott, hámozott, darabolt, csumázott zöldség, burgonya
Gyümölcs és dió, valamint citrus- és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas állapotban, frissen, hűtve, fagyasztva,
ideiglenesen tartósítva vagy szárítva, továbbá tisztított, hámozott, negyedelt, felezett gyümölcs
Fűszernövények és fűszerek:
Fűszerpaprika
Borókabogyó
Sáfrány
Kakukkfű
Ánizsmag
Köménymag
Kapormag
egyéb hazai fűszernövények
Gabonafélék szemtermése, búza, kétszeres rozs, árpa, zab, kukorica, rizs, cirokmag, hajdina, köles, kanárimag,
triticale és más hibrid
Kivéve a malomiparban megmunkáltakat
Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök:
szójabab, földimogyoró, lenmag, repce, napraforgó, ricinus, mustármag, sáfránymag, mákszem, kendermag
Vetőmag, gyümölcs vagy spóra vetési célra
Ipari növények:
komlótoboz és lupulin,- növény és növényrész, ha az illatszer-, gyógyszer-, növényvédőszer- és
hasonló iparban alapanyaga (angelikagyökér és -mag, anyarozs, bazsalikom, birsmag, bojtorján,
borágófű, csillagvirág-hagyma, diólevél, fehér és fekete üröm, fekete bodza, fenyőrügy, galangagyökér,
gyermekláncfű, gyűszűvirág, hársfavirág és -levél, hunyor, imola, izsóp, kamillavirág, kökörcsin,
macskagyökér, mákgubó, maszlag, menta, morzsika, nadragulya, nőszirom, orvosi pemetefű,
ökörfark-kóró, papsajt, rozmaring, rózsaszirom, rutalevél, sártök, szagos müge, szárcsagyökér,
tárnics, útifű, vadmajoranna, vasfű, veronikafű, vidrafű, zsálya stb.), hazai gyógynövények
szentjánoskenyér, cukorrépa, cukornád, barack- és szilvamag, pörköletlen cikóriagyökér
gabonaszalma és –pelyva
takarmánynövény: karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna, lóhere,
baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny

Vámtarifaszám
a 0601-ből
a 0602-ből
0603, a 0604-ből
0701-0714
0801-0814
0904 20-ból
0909 50-ből
0910 20
0910 40-ből
0909 1000
0909 30
0910 99-ből
0709 90-ből
1211 90-ből
1001-1005,
100610,
1007-1008
1201-1207
1209
1210
1211-ből

1212-ből
1213
1214
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17.

Növényi eredetű nyersanyag fonásra, illetve seprű vagy ecset készítésére: nád, sás, fűzfavessző

1401, 1403

18.

Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált, illetve közvetlenül fogyasztható) zöldség, gyümölcs és dió

2001-2009

19.
20.

Szőlőbor kivéve a 22042199, kivéve a 22042999
Szőlőmust
Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék:
makk, vadgesztenye, kukoricacsutka, -szár, -csuhé, -levél, répafej, zöldségfélék héja, gyümölcshulladék stb
Nyers dohány, szárítva is, de nem pácolva vagy fermentálva, dohányhulladék
Szerves trágya
Szőlővenyige
fás szárú energetikai ültetvényről lekerülő tűzifa, faforgács, fűrészpor és fahulladék
Fából kizárólag hasítással készített karó, cölöp, cövek, pózna, bot stb.
Len és valódi kender
(Cannabis sativa L), nyersen
Karácsonyfa
Borseprő, borkő
Szőlőtörköly

220429-ből
2204 30
2308 00 40,
2308 00 90-ből
2401-ből
3101

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

4401-ből
4404-ből
5301-ből,
5302-ből
0604-ből
2307-ből
2308-ból

C) Tevékenységek
1.

Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékei

2.

Ültetvénytelepítés, amely tevékenység eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz,
helyhez kötötten a termesztés alapját képezik

3.

A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés

Lepsényi Mária

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
A mezőgazdasági tevékenység körébe tartozó termékek és szolgáltatások
Áfa törvény 7. sz. melléklet
I. rész: termékek
A. pont
SorMegnevezés
Vámtarifaszám
szám
Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb.
0602 10
1.
Zöldségpalánta
0602 20, 0602-ből
Burgonya
0701
2.
Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók 0702-től 0709-ig,
3.
(kivéve: hántolt és feles) szaporítóanyag zöldségfélékhez
0713-ból, 1209-ből
Szőlő
0806 10
4.
0802 11-től 0802 50-ig, 0807 11, 0807 19, 0808, 0809,
Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió- és dinnyefélék héja
5.
0810 10-től 0810 40-ig, 0810 90-ből
Hazai termesztésű fűszernövények
0904 20, 0909, 0910-ből
6.
1001-től 1007-ig, 1008 10, 1008 20,
Gabonafélék
1008 30, 1008 90 10
7.
muhar, csumiz
1008 90 90-ből
1201, 1202
Különféle magvak, ipari és gyógynövények
1204-től 1207-ig, 1209-ből, 1210-ből,
Szaporítóanyag ipari növényekhez
1211 90-ből, 1212 91, 1212 99 80-ból, 1213, 1401 90-ből,
8.
1403 00, 2401 10,
2401 20, 5301 10, 5302 10
Mákgubó
1211 90 98 99-ből
9.
Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet)
1214-ből
10.
Szaporítóanyag takarmánynövényekhez
2308 00 40 00-ból, 1209-ből
Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs, savanyúság, 0711, 0712, 0811-től 0813-ig, 0814-ből,
2001, 2003-től 2009-ig
11. citrusfélék és dinnyefélék héja
paradicsomlé
2002-ből
2204-ből
12. Must és bor
2307-ből
13. Borseprő, borkő
2308-ból
14. Szőlőtörköly
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B. pont
Sorszám
1.

Megnevezés

Vámtarifaszám

Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat
(a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti 0101-től 0105-ig, 0106-ból
állat kivételével)

2.

Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és más 0301-ből, 0302-ből, 0306 29 10,
gerinctelen víziállatok
0307-ből, 0307 60, 0307 91-ből

3.

Nyers tej

0401-ből

4.

Friss tojás

0407-ből

5.

Természetes méz

0409

6.

Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája, 0502, 0503, 0505, 0511-ből, 1301 90 90 99-ből,
propolisz, méhpempő, virágpor, méhviasz, méhpempővel dúsított méz) 0410-ből, 1212 99-ből, 1521 90-ből, 2106 90 98-ból

7.

Állati vagy növényi trágya

3101

8.

Nyers szőrme

4301-ből

9.

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

5001

10.

Nyers gyapjú

5101

11.

Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa

0602-ből

12.

Erdei fák és cserjék magja

1209 99-ből

13.

Feldolgozott tej és tejtermékek

0401-ből, 0402-től 0406-ig

II. rész: szolgáltatások
Sorszám
1.

Megnevezés
Talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, betakarítás, vetés és ültetés

6.

Mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő előkészítése, mint például mezőgazdasági termékek szárítása, tisztítása,
aprítása, fertőtlenítése és silózása
Mezőgazdasági termékek tárolása
Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti
állat kivételével) gondozása, tenyésztése és hízlalása
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági vállalkozásokban alkalmazott eszközök mezőgazdasági célokra történő
bérbeadása
Műszaki segítségnyújtás

7.

Gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása, növények és földek permetezése

8.

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző berendezések üzemeltetése

9.

Vízlecsapoló berendezések üzemeltetése

10.

Fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és erdőgazdálkodási szolgáltatások

2.
3.
4.
5.

A kompenzációs felár mértéke
- az I. rész A pontjában felsorolt növények, növényi termékek esetében 12%,
- az I. rész B pontjában felsorolt állatok, állati eredetű termékek valamint a II. részben felsorolt szolgáltatások esetében 7%.

dr. Kovács-Kozma Zsuzsa
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET
A fordított adózás alá tartozó termékek köre
Áfa törvény 6/A. sz. melléklet
A 142. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kukorica
Búza és kétszeres
Árpa
Rozs
Zab
Triticale

1005
1001
1003
1002
1004
1008 90 10

7.

Napraforgó-mag, törve is

8.

Repce- vagy olajrepcemag, törve is

1205

9.

Szójabab, törve is

1201

1206 00

dr. Kovács-Kozma Zsuzsa

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
Az értékcsökkenési leírásra vonatkozó legfontosabb szabályok

lalkozó vásárlás útján jutott, vagy törvényben
szabályozott módon értékelt.

Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához az Szja tv. 5. számú mellékletben
foglaltak szerint tárgyi eszközök nyilvántartását, illetőleg nem anyagi javak nyilvántartását
kell vezetni.

Telek: ebben az ingatlancsoportban kell kimutatni az olyan földterület szerzési értékét,
amelyhez vásárlás, kisajátítás vagy egyszeri
telek-igénybevételi díj fizetése révén jutott
a magánszemély. A földterületen, telken helyet foglaló építmény és egyéb tárgyi eszköz a
telek fogalmától elkülönül, annak értékében
nem szerepelhet. Az ingatlanok ezen csoportjába tartozik a telkesítés is.

A tárgyi eszköz és nem anyagi javak értékcsökkenési leírása az Szja tv. 11. számú mellékletének rendelkezései szerint - figyelemmel a járművek költségeiről szóló fejezetben
foglaltakra is - számolható el költségként. E
melléklet szerint állapítják meg az értékcsökkenési leírás összegét akik egyéni vállalkozók
és azok is, akik mezőgazdasági őstermelők és
a tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzési árának egyösszegű elszámolására nincs
módjuk, mert nem a családi gazdaság tagjai
az ide vonatkozó rendelkezések szerint, vagy
az egyösszegű elszámolást nem akarják.
Fogalmak:
Tárgyi eszköznek minősül minden olyan
anyagi eszköz (földterület, telek, telkesítés,
erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti
felszerelés, egyéb berendezés), tenyészállat,
amely tartósan, legalább egy éven túl - közvetlenül vagy e törvényben meghatározott
módon közvetve - szolgálja a vállalkozás tevékenységét.
aa) Az ingatlan, mint tárgyi eszköz a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrészek, tulajdoni hányadok, az egyéb építmények, az üzemkörön kívüli ingatlanok.
Földterület: a szántóföld, az ültetvényterület,
az erdő, a nádas, a gyepterület és a halastó
terület. Ilyen címen kell kimutatni annak a
földterületnek az értékét, amelyekhez a vál-
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Telkesítés: olyan beruházásnak minősített
tevékenység eredménye, amely a talaj hasznosításának növelése érdekében módosítja
a talaj tulajdonságait, felszínét és általában
javítja a termelés feltételeit. A telkesítés a
beruházásként elszámolt tereprendezési, területfeltöltési, talajjavítási és talajvédelmi ráfordításokat foglalja magában. A telkesítések
értéke nem tartalmazza magának a földterületnek, teleknek az értékét, amelyen a telkesítést létrehozták.
Építmény: az épület és az egyéb építmény
gyűjtőfogalma. Építmény: mindazon végleges vagy ideiglenes rendeltetéssel megvalósított ingatlan jellegű műszaki alkotás, épület, egyéb építmény, amely általában a talajjal való egybeépítés (az alapozás) révén, vagy
a talaj természetes állapotának, természetes
geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlanná), a talajtól
csak anyagaira, szerkezeteire való szétbontás
útján távolítható el, ezáltal azonban eredeti
rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik. Az építmény fogalmába
tartozik az olyan víz-, villany-, gáz- és csatornázási vezeték, központi fűtés, szellőzési,
légüdítő berendezés és felvonó, amely az
építmény szerkezetébe építve, annak használhatóságát és ellátását biztosítja. Az ilyen

vezeték és szerelvény akkor is az építmény
fogalmába tartozik, ha az az építmény használhatóságának biztosítása, illetve ellátása
mellett technológiai célokat is szolgál.
Épület: olyan szerkezetileg önálló építmény,
amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott
teret alkot és ezzel az állandó, időszakos vagy
idényjellegű tartózkodás, az üzemi termelés,
az anyag- és terméktárolás feltételeit biztosítja.
Épületrészek, a tulajdoni hányadok: ingatlanok olyan sajátos megjelenési formája, amikor egy önálló ingatlannak több tulajdonosa
van, akik között az ingatlan tulajdonjoga az
ingatlan-nyilvántartásban (telekkönyvben), a
szerződésben meghatározott arányban oszlik
meg. Ilyen esetben a beszerzési, előállítási
költségek mögött nem az ingatlan egésze áll,
hanem annak a jogosultság szerinti része, a
tulajdonjognak megfelelő hányada.
Járműnek minősül az általában közforgalmi
(forgalmi) rendszámmal ellátott - közúti, vízi,
vasúti és légi közlekedési jármű.
Egyéb berendezés, felszerelés, jármű fogalmába tartozik a rendeltetésszerűen használatba vett - a műszaki berendezések, gépek,
járművek közé nem tartozó - berendezési
tárgy, gép, irodai, igazgatási felszerelés, üzemi és üzleti felszerelés stb.
Tenyészállatok körébe tartoznak azok az állatok, amelyek a tenyésztés, a tartás során
leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható terméket) termelnek, és ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás
biztosítja a tartási költségek megtérülését,
függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják
a vállalkozási tevékenységet.
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2015-től értékcsökkenést csak azután az ültetvény után lehet elszámolni, amely megfelel az alábbiaknak: Az ültetvény olyan építmény, amelynek eredményeként a telepített
növények legalább egy évnél hosszabb ideig
talajhoz, helyhez kötötten a termesztés alapját képezik, és egybefüggő területük eléri
vagy meghaladja szőlőültetvény esetén az
1000 négyzetmétert, gyümölcsfa ültetvény
esetében az 1500 négyzetmétert, bogyósgyümölcs-ültetvény esetében az 500 négyzetmétert.”

A kizárólag üzemi célt szolgáló saját
tulajdonú tárgyi eszköz, nem anyagi
javak értékcsökkenésének elszámolása
Értékcsökkenési leírás a leírási kulcsok jegyzéke szerint számolható el. A leírási kulcsok
jegyzékében az adott tárgyi eszköz, nem anyagi javak mellé rendelt százalékarány az egy
naptári évben érvényesíthető leírási kulcsot
tartalmazza. Ha ugyanazon tárgyi eszközre
több szabály is alkalmazható, akkor a módszerek között választani lehet, de a választott és
egyszer már alkalmazott módszertől a későbbi
években nem lehet eltérni.
Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés
(apportálás stb.) napjáig lehet elszámolni. Ha
az üzembe helyezés vagy az elidegenítés az
adóévben év közben valósul meg, akkor az
értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni, kivéve ha az Szja
tv. alapján az egyösszegű elszámolásra is mód
van. Az üzembe helyezés napja az a nap, amikor az egyéni vállalkozó a tárgyi eszközt, nem
anyagi javakat rendeltetésszerűen használatba veszi. Ezt a napot a tárgyi eszközök, a
nem anyagi javak nyilvántartásában, illetőleg
a beruházási költségnyilvántartásban fel kell
tüntetni. Az ültetvény üzembe helyezésének
napja az a nap, amikor az ültetvény termőre
fordul.
Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség, az üzembe helyezésig felmerült
következő kiadások nyilvántartásba vétele
alapján: a tárgyi eszköz, a nem anyagi javak
beszerzési ára, saját előállítás esetén pedig az
anyagkiadások és a mások által végzett munka számlával/számlákkal igazolt összege. Az
értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban)
szereplő és levonható áfa összegét figyelmen
kívül kell hagyni. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít.
A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg
kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, valamint a
beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások, a
bizományi díj, a vám, az adók - az áfa kivételével -, az illeték, a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások, az üzembe helyezés napjáig
felmerült kamat, biztosítás díja stb.) a beszerzési ár részét képezi.
Az ingó, ingatlan (épület, építmény) beszerzési áraként a megszerzésre fordított, igazolt kiadás vehető figyelembe. Ezt az összeget növelni kell az értéknövelő beruházásra
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fordított, számlával igazolt kiadással, feltéve,
hogy azt az adózó korábban költségként nem
számolta el. Az ingyenesen szerzett tárgyi
eszköz után értékcsökkenési leírás nem számolható el.”
A tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával,
az élettartam növekedésével kapcsolatban
felmerült kiadás, továbbá az elhasználódott
tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítással
kapcsolatban felmerült kiadás (mindezek
együttesen: felújítási költség) a felmerülés
évében elszámolható, vagy választható, hogy
az értékcsökkenési leírás alapját növeli. A tenyészállat beszerzési ára, valamint a tenyészállattal kapcsolatban a tenyésztésbe állításig
felmerült anyagkiadás és a mások által végzett
munka igazolt összege tekintetében a magánszemély választhatja, hogy azt a felmerülés
évében költségként elszámolja, vagy azzal az
értékcsökkenés alapját növeli.
A bányaművelésre, a hulladéktárolásra
igénybe vett földterület, telek és a melioráció
kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület, a telek, a telkesítés, az
erdő, a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési
ára, az előállítási költsége után. Amennyiben
a tárgyi eszközhöz telek is tartozik, a telek beszerzési költségét el kell különíteni.
A kétszázezer forint egyedi beszerzési, előállítási értéket meg nem haladó, valamint a 33
százalékos norma alá besorolt tárgyi eszközök
esetében választható, hogy a leírási évek száma
két adóév és a leírás mértéke 50-50 százalék.
A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó és az őstermelői is a
korábban még használatba nem vett, a műszaki gépek, berendezések és a – személygépkocsi kivételével – a járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét az
üzembe helyezés adóévében jogosult egy ös�szegben költségként elszámolni, amennyiben
a tárgyi eszközt szabad vállalkozási zónában
helyezi üzembe. Az értékcsökkenési leírásként
így figyelembe vett összeg 1 százaléka, jármű
esetében 3 százaléka az állami támogatásokra
vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az
egyéni vállalkozó választása szerint
pa) agrár csoportmentességi (ABER) támogatásnak vagy mezőgazdasági csekély összegű
(de minimis) támogatásnak minősül, ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést
szolgál,
pb) halászati csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül, ha a beruházás a
halászati és akvakultúra-termékek piacának
közös szervezéséről szóló, az 1184/2006/EK
és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 104/2000/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelet
I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával
és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet
szolgál,

pc) agrár csoportmentességi (ABER) támogatásnak, az adóévben igénybe vett csekély
összegű (de minimis) támogatásnak vagy a
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül,
ha a beruházás mezőgazdasági termék feldolgozását vagy forgalmazását szolgálja,
pd) minden más esetben az adóévben
igénybe vett csekély összegű (de minimis)
támogatásnak, vagy a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó
bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül.
Nem számolható el költségként a tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzésére tekintettel előleg címén adott összeg.

A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai

(Az építmények és gépek felsorolása nem teljes körű)

Épületek
Az épület jellege
Hosszú élettartamú
szerkezetből
Közepes élettartamú
szerkezetből
Rövid élettartamú
szerkezetből

Évi leírási kulcs
%
2,0
3,0
6,0

Építmények:
Építménycsoportok
Ipari építmények
Mezőgazdasági építmények
ebből: önálló támrendszer
Melioráció
Mezőgazdasági tevékenységet
végző egyéni vállalkozónál a
bekötő- és üzemi út
Vízi építmények
Hidak
Gőz-, forró víz- és
termálvízvezeték, földgáz
távvezeték, termálkút
Egyéb, minden más vezeték
Idegen (bérelt) ingatlanon
végzett beruházás
Minden egyéb építmény
(kivéve a hulladékhasznosító
létesítményt)
A hulladékhasznosító
létesítmény

Évi leírási
kulcs %
2,0
3,0
15,0
10,0
5,0
2,0
4,0
10,0
3,0
6,0
2,0
15,0

Melioráció: szántó, kert, gyümölcsös, szőlő,
gyep és erdőművelési ágú, nem belterületen
végrehajtott, a termőföld mezőgazdasági célú
hasznosítását szolgáló, vízháztartás-szabályozó építmény; talajjavítás legalább 6 éves
tartamhatással, valamint a területrendezés
építménye.
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Ültetvények

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
�ltetvénycsoportok

Alma, körte, birs, naspolya, cseresznye,
meggy, szilva, szőlő, szőlőanyatelep, mandula,
mogyoró
Őszibarack, kajszi, köszméte, ribiszke, komló,
gyümölcsanyatelep, fűztelep
Spárga, málna, szeder

Évi leírási kulcs
%
6,0
10,0
15,0

Dió, gesztenye

4,0

Egyéb ültetvény

5,0

a) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök:
pl: - a HR 8456-8465, 8479 vtsz.-okból a programvezérlésű,
számvezérlésű gépek, berendezések;
- a HR 8471, 8530, 8537 vtsz.-okból az irányítástechnikai és
általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések;
b) 20 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök:
a HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint a HR 8702-8705,
valamint a HR 8710, 8711 vtsz.-ok.
c) 14,5 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök:
Minden egyéb - a)-b) pontban fel nem sorolt - tárgyi eszköz.

Lepsényi Mária

5. SZÁMÚ MELLÉKLET
Hasznos információk a gépjárműköltség
számításához
A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás
nélkül elszámolható mértékét - az alkalmazható alapnormát - a 60/1992. (IV. 1.) Korm.
rendelet tételesen meghatározza gépjármű
típusonként.
Az alapnorma meghatározásakor korrekciós
tényezőket lehet figyelembe venni.
Korrekciós tényezők
Szorzók
1. Hegymenet
Értéke: 10%
A hegy- és lejtmenet teljes hosszán alkalmazható, ha legmagasabb sebességfokozat az emelkedőszakasz több mint 25%ában nem használható. Autópályán, autóúton, továbbá egy számjegyű országos
vagy betűvel jelzett főközlekedési közúton
nem alkalmazható.
2. Száraz földút,
nem portalanított makadámút Értéke: 10%
3. Városi forgalom
Átmenő forgalom esetében - Budapest
kivételével - nem alkalmazható. Lakott
területen belüli forgalom esetében a lakott
területet jelző táblák közötti területre
alkalmazható.
Értéke: Budapesten 35%
megyeszékhelyen és
100 000 feletti lakosú városokban 25%
egyéb városokban 15%
Közforgalmú autóbusz és személygépkocsi
(taxi) esetében az a), b) pontban
feltüntetett városokban
- mechanikus sebességváltóval szerelt
járműnél 35%
- hidraulikus sebességváltóval szerelt
járműnél 45%
4. Terep			
Értéke: 25%
(Erdei út, időszakos közlekedésre használt
dűlőút, mezőgazdasági, erdőgazdasági
művelés alatt álló területen.)
5. Téli üzemeltetés		
Értéke: 3%
(December 1-je és március 1-je közötti
időszak.)
5/A. Légkondicionáló berendezés
üzemeltetése		
Értéke: 5%
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Légkondicionáló berendezéssel felszerelt
gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je
közötti üzemeltetési időszakában alkalmazható.
6. Akadályozott forgalom
Értéke: 90%
(Egyedi üzemeltetés.)
Az 1-5. pontokban nem említett üzemeltetési körülmények esetében alkalmazható.
7. Járművezetés oktatása
oktató gépjárművel
Értéke: 90%.
Azonos útszakaszon csak egy szorzó vehető
figyelembe, kivéve a téli üzemeltetés és a
légkondicionáló berendezés üzemeltetésének szorzóját, amely a jelzett naptári
időszakban a teljes futásteljesítményre
alkalmazható. Amennyiben a téli üzemeltetés vagy a légkondicionáló berendezés
üzemeltetésének szorzóját valamely más
szorzóval együtt kell figyelembe venni, az
alkalmazható szorzó meghatározása úgy
történik, hogy a téli üzemeltetés vagy a
légkondicionáló berendezés üzemeltetésének szorzóját a másik szorzóval össze kell
adni és az eredménnyel az alapnorma értéke növelhető.
Pótlékok
1. Billentés
Billentésként (fordulóként csak egy
billentés vehető figyelembe)
5 m3 raktérfogat alatt 0,1 liter
5 m3 raktérfogat felett 0,2 liter
2. Pótkocsivontatás
- Gázolajüzemű vontatás esetében
vontatmánytonnánként és 100 kmenként 0,7 liter.
- Benzinüzemű vontatás esetében
vontatmánytonnánként és 100 kmenként 1,1 liter.
3. A gépkocsi motorjával hajtott segédberendezések (csörlő, daru, szivattyú stb.) működtetése.
A gyártó által megjelölt érték.
4. Külön erőforrással hajtott segédberendezések (csörlő, daru, szivattyú stb.), illetve
a gépjárműmotortól független fűtő- és
klímaberendezés.
A gyártó által megjelölt érték.

A mezőgazdasági erőgépek tüzelő és
kenőanyagfogyasztási normái
Sorszám

Gép és
korcsoport

1.

Traktorok

1.1.
1.2

0-2 éves
2,1-6,5 éves
6,5 évnél
korosabb
Aratócséplő
gépek
0-2 éves

1.3
2.
2.1.
2.2
2.3

2,1-6,5 éves
6,5 évnél
korosabb

Tüzelőanyag
és kenőanyag
(lit./kWh)
0,42
0,44
0,45

0,42
0,44
0,45

3.

Magajáró gépek

3.1.

0-2 éves

0,42

3.2

2,1-6,5 éves
6,5 évnél
korosabb

0,44

3.3

0,45

- A tüzelőanyag mennyiségét a gázolaj kiskereskedelmi árával kell forintra átszámítani.
A kenőanyagok és hidraulikaolajok együttes
mennyisége a hajtóanyag mennyiségének
5%-a, kivéve a magajáró rakodógépeket, ahol
9%-a is lehet. Ezt ugyancsak a kiskereskedelmi árral kell forintra átszámítani.
- Magajáró betakarító, egyéb magajáró ágazati gépek, magajáró rakodók (a rendszám
nélküli targoncák és daruk is), magajáró meliorációs stb. gépek.
A kilowattóra gépi munkameghatározása
A mezőgazdasági erőgépekkel végzett, a
költségtérítés alapját képező gépi munkát
területi kategória szerinti kWh átszámítási
tényezők vagy a gépi munka mérőműszerek
alkalmazásával lehet elszámolni.
Az erőgépek költségei dízelüzemre vonatkoznak. A költségtérítés felső határértékét a
3. melléklet kWh munka egyenértékre vetítve adja meg, de az elszámolásban a kWh-ra
jutó költségtételek és a 4. mellékletben szereplő kWh átszámítási tényezők segítségével
meghatározott hektárra, tonnára, tonnakilométerre, motorüzem órára stb. vetített költségtételeket is lehet alkalmazni.
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A kWh-ban minden kifejezett munka egyenérték meghatározható:
a) az e mellékletben közölt munkaműveletek és területi kategóriák
szerint meghatározott kWh átszámítási tényezők segítségével, valamint
b) az a) pontban szereplő átszámítási tényezők helyett kWh mérőműszerekkel is.
Egy kWh gépi munka egyenlő 1 kW teljesítményű motor a mezőgazdaság számára hasznosítható egy órai munkájával, teljes terhelésnél.
Tapasztalati számok alapján - jó műszaki állapot és megfelelő terhelés esetén - az erőgépek 1 kilogramm gázolaj elhasználásával 3,3 kWh,
1 liter gázolajjal 2,77 kWh, míg 1 kilogramm benzin elhasználásával
2,5 kWh, 1 liter benzinnel 1,85 kWh állítható elő.
A kWh átszámítási tényezők alkalmazásához a gazdaságokat megfelelő
területi kategóriába kell besorolni.
E besorolás történhet:
- a gazdaság egész területére egységesen,
- kerületenként, illetve üzemegységenként,
- táblánként, illetve tömbönként.
A területi kategória értelmezése:
Területi
kategória

A domborzat és a
kötöttség

I.

Sík, középkötött
Sík, kötött
Enyhe lejtő,
középkötött
Sík, laza homok és
igen kötött
Enyhe lejtő, kötött
Lejtő középkötött
Enyhe lejtő, laza
homok, és
igen kötött
Lejtő, kötött és
igen kötött

II.

III.

IV.

A domborzat értelmezése:
Megnevezés

Százaléklejtés

Sík terület
Enyhe lejtős
terület
Lejtős terület

0- 5,0
5,1-12,0
12,1-17,0

A kWh a táblázatban megadott
átszámítási tényezőkkel a gépek
által ténylegesen teljesített terület (ha), termékmennyiség (t),
áruszállítás (tkm) vagy a névleges
motorteljesítmény és a teljesített
motorüzemóra szorzata alapján
számítható ki. (A motorüzemóra
az az idő, amennyit a motor jár. Ez
az erőgépbe szerelt motorüzemóra-számlálóval mérhető).
Az erőgépek által teljesített
tényleges gépi munka (kWh) munkánkénti átszámítási tényezők nélkül is megállapítható, ha az erőgépek a szükséges adatok méréséhez műszerekkel rendelkeznek.
(Ez esetben az elszámolás a műszerrel mért adatok alapján történik. Az
átszámítási kulcsok esetleg ellenőrzésként vehetők figyelembe.)
[Példák a számítások elvégzésére:
a) Egy erőgép II. területi kategóriában 45 ha 20 cm mély szántást
végez. Ennek megfelelően:
45×30,5=1373 kWh-t teljesített.

b) Egy erőgép III. területi kategóriában kisbálázóval 500 t szalmát bálázott. Munkavégzése: 500×6,6=3300 kWh.
c) Ha az erőgép olyan munkát végez, amely csak motorüzemóra alapján számolható el, akkor a teljesített motorüzemórák számát megszorozzuk az erőgép névleges motorteljesítményével, majd megszorozzuk
az egyéb munkára megadott kWh kulcsszámmal. (Tehát ha az MTZ-50
típusú traktor trágyalé szippantás, kiszállítás és szórás munkaműveletét
végzi közepes terheléssel, II. területi kategóriában és összesen 16 motorüzemórát teljesít, akkor a gépi munka: 16×37×0,32=198 kWh.)
Lepsényi Mária
Erdészeti gépek és a motoros halászati hajtóerőgépek
üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztási normái:
ÜzemanyagGép
és kenőanyagnorma
Motorfűrész
- erdőművelésben

15,00 liter/hektár

- fakitermelésben

0,55 liter/köbméter

Erdészeti közelítő eszköz

3,50 liter/köbméter

Motoros halászati hajtóerőgép (benzin,
illetve olajkeverék felhasználásával)
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12.00 liter/óra

GÉPI MUNKÁK TERÜLETI KATEGÓRIA SZERINTI
KILOWATTÓRA ÁTSZÁMÍTÁSI TÉNYEZŐI
Kilowattóra átszámítási tényező
Számértéke
Sorszám

A művelet
megnevezése

Mértékegysége

I.

II.

III.

IV.

területi kategóriában
TRAKTOROS MUNKÁK
TALAJMŰVELÉS
Szántás
kWh/ha
1.
20 cm-ig
Szántás
2.
kWh/ha
21-26 cm-ig
Szántás
3.
kWh/ha
27-32 cm-ig
Szántás
4.
kWh/ha
33-45 cm-ig
Szántás
5.
kWh/ha
46-60 cm-ig
Szántás
helyettesítő
alapművelés
6.
kWh/ha
nehéz tárcsával
vagy nehéz
kultivátorral
Gyep- és
7. rizstarlószántás
kWh/ha
20 cm-ig
Gyep- és
8. rizstarlószántás
kWh/ha
21-26 cm-ig
Szántás 2,4 m
9.
kWh/ha
sortávú szőlőben
Mélylazítás max.
10.
kWh/ha
80 cm-ig
Tarlóhántás
11. tárcsás
kWh/ha
talajművelővel
Szántás12.
kWh/ha
elmunkálás
Tömörítés
simahengerrel,
13.
kWh/ha
simítózás, önálló
fogasolás
Tömörítés
14.
kWh/ha
gyűrűshengerrel
Tömörítés
15.
kWh/ha
rögtörő hengerrel
Sorközművelő
16. kultivátorozás
kWh/ha
(szőlőben is)
Magágykészítés
17.
kWh/ha
kombinált géppel
Vegyszer kijuttatás és talajba
18. keverés magágy- kWh/ha
készítéssel egy
menetben
A kötöttség értelmezése:
Leiszapolható
Megnevezés
rész %
Laza
0-25
Középkötött
26-60
Kötött
61-80
Igen kötött
81-90

26,3

30,5

36,3

45,3

39,5

45,8

54,5

67,9

50,0

57,9

68,9

86,1

80,3

93,1 110,8 138,2

159,2

184,7 219,7

273,9

26,3

30,5

36,3

45,3

35,5

41,3

48,9

61,1

60,5

70,3

83,4 104,2

19,7

22,9

27,4

105,2

122,1 145,3

33,9
181,0

14,5

16,8

20,0

25,0

11,8

13,7

16,3

20,2

9,2

10,8

12,6

15,8

11,8

13,7

16,3

20,2

10,5

12,1

14,5

18,2

10,5

12,1

14,5

18,2

11,8

13,7

16,3

20,3

15,8

18,4

21,8

27,1

Arany-féle kötöttségi szám
0-30
31-42
43-60
61 felett
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Kilowattóra átszámítási tényező
Sorszám

A művelet
megnevezése

Mértékegysége

I.

Kilowattóra átszámítási tényező

Számértéke
II.
III.
IV.
területi kategóriában

TRAKTOROS MUNKÁK
TALAJ- ÉS FELSZÍNI MUNKÁK
19. Gabonanevelés

kWh/ha

7,9

9,2

10,8

13,7

20. Kukoricavetés
21. Cukorrépavetés
Zöldség és aprómag
22.
vetés
23. Dughagymavetés

kWh/ha
kWh/ha

10,5
12,5

12,1
14,4

14,5
17,3

18,2
21,6

kWh/ha

12,5

14,4

17,3

21,6

kWh/ha

26,3

30,5

36,3

45,3

24. Burgonyaültetés

kWh/ha

42,1

48,9

58,2

72,4

25. Palántázás
Műtrágyaszórás
26.
(táblán tölt.)
Szervestrágya-szórás
27.
(tábla szélétől)
Felületpermetezés,
28.
porozás szántóföldön
Soros, ill. sávos
29.
vegyszerezés
Permetezés
30.
gyümölcsösben
Vegyszeres gyomirtás
31.
gyümölcsösben

kWh/ha

68,4

74,5

94,5

117,6

kWh/ha

6,6

7,4

8,2

9,5

kWh/ha

36,3

40,3

45,4

51,9

kWh/ha

5,2

5,8

6,6

7,6

kWh/ha

6,5

7,2

8,1

9,3

kWh/ha

10,5

11,6

13,2

15,0

kWh/ha

6,6

7,4

8,2

9,5

32. Permetezés szőlőben

kWh/ha

14,5

16,1

18,1

20,8

kWh/ha

11,8

13,1

14,7

16,8

kWh/ha

13,2

14,7

16,6

18,9

kWh/ha

27,6

30,8

34,5

39,5

kWh/ha
kWh/t
kWh/t
kWh/ha
kWh/ha

6,6
5,2
3,9
50,0
14,5

7,4
5,8
4,5
55,5
16,1

8,2
6,6
5,0
62,6
18,2

9,5
7,6
5,5
71,6
20,8

kWh/ha

26,3

29,2

32,9

37,6

kWh/ha

50,0

55,5

62,6

71,6

kWh/ha

35,8

39,7

44,8

51,2

kWh/ha

44,7

51,8

61,8

76,8

kWh/ha

34,2

37,9

42,9

48,9

kWh/ha

93,9 108,0 129,6

162,4

kWh/ha
kWh/ha

64,5
39,5

74,7
43,9

88,9
49,5

110,8
56,6

kWh/ha

76,3

84,7

95,5

109,2

kWh/ha

98,7 114,5 136,3

169,7

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Vegyszeres gyomirtás
szőlőben
Kaszálás alternáló
kaszával
Kaszálás rotációs
kaszával
Rendsodrás
Bálázás kisbálázóval
Bálázás nagybálázóval
Kukoricacsőtörés
Kukoricaszárzúzás
Járvaszártépés (Orkán
rendszerű géppel)
Járvaszecskázás
Cukorrépa-fejezés
(6 soros)
Cukorrépakiszedés
(6 soros)
Cukorrépa
rendfelszedés, rakodás
(6 soros)
Cukorrépa-fejezés,
kiszedés, egymenetes
Burgonyabetakarítás
Hagymabetakarítás
Zöldbab, uborka,
paprikabetakarítás
Gyökérzöldségbetakarítás

51. Gyümölcsfarázás

kWh/db
fa
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1,1

1,1

1,3

1,6

Sorszám

A művelet
megnevezése

SZÁLLÍTÁSI ÉS
EGYÉB MUNKÁK
Traktoros
52. szállítás szilárd
burkolatú úton
Traktoros
53. szállítás földúton
és táblán
Egyéb
traktormunka
54. (a motor névleges
1 kW teljesítménye
alapján)
Egyéb traktor55. munka közepes
terhelés esetén
Egyéb traktor56. munka csekély
terhelés esetén

Mértékegysége

Számértéke
I.
II.
III.
IV.
területi kategóriában

kWh/
tkm

0,26

0,28

0,30

0,33

kWh/
tkm

0,52

0,56

0,61

0,67

kWh/h

0,43

0,48

0,54

0,62

kWh/h

0,29

0,32

0,36

0,41

kWh/h

0,18

0,21

0,23

0,26

Kilowattóra átszámítási tényező
Sorszám

A művelet
megnevezése

MAGAJÁRÓ GÉPEK
MUNKÁI
Gabona57.
betakarítás
Kukorica morzsolt
58.
betakarítás
Napraforgó59.
betakarítás
Cukorrépa60.
fejezés, kocsirakás
Cukorrépa61. kiemelés, kocsirakás
Cukorrépa-fejezés,
62. kiemelés, rendrakás
Szálastakarmány
63.
járvaszecskázás
Silókukorica járva64.
szecskázás
Szálastakarmány
65.
rendrekaszálás
66. Dohánybetakarítás
Bogyós gyümöl67.
csök betakarítása
68. Szőlőbetakarítás
Egyéb magajáró
gépes munka
(motor névleges
69.
1 kW teljesítménye alapján) teljes
terhelés esetén

Mértékegysége

Számértéke
I.
II.
III.
IV.
területi kategóriában

kWh/t

10,5

11,6

13,2

15,0

kWh/t

10,5

11,6

13,2

15,0

kWh/ha

34,2

37,9

42,9

48,9

kWh/ha

44,7

49,7

56,1

63,9

kWh/ha

50,7

58,7

70,0

87,2

kWh/ha

74,5

84,9

99,2 119,4

kWh/ha

45,0

49,5

56,3

64,4

kWh/ha

64,5

71,7

80,7

92,3

kWh/ha

20,4

22,8

25,6

29,2

kWh/ha

46,1

51,2

57,7

65,9

kWh/ha

40,5

44,9

50,5

58,0

kWh/ha

38,7

42,9

48,4

55,2

kWh/h

0,43

0,48

0,54

0,62

Egyéb magajáró
70. gépes munka köze- kWh/h
pes terhelés esetén

0,29

0,32

0,36

0,41

Egyéb magajáró
71. gépes munka cse- kWh/h
kély terhelés esetén

0,18

0,21

0,23

0,26
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